




( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک تشهب 

: هدنسیون

ینیلک بوقعی  نب  دمحم 

: یپاچ رشان 

رورس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک 27تشهب 

باتک 27تاصخشم 

دوخ ناوریپ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  27ياههیصوت 

دهز هراب  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  35هفیحص 

دوخ نارای  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  شرافس  37دنچ 

هلیسو هبطخ  هب  فورعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  38هبطخ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  45هبطخ 

نآرق رد  هعیش  لضف  یضفار و  ینعم  هعیش و  47لئاضف 

مالّسلا هیلع  تجح  ترضح  روهظ  ماگنه  ناناملسم  یهابت  یعامتجا و  عضو  زا  یهاگآ  وا و  ناوراک  رد  روصنم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  49ثیدح 

مالّسلا هیلع  یسوم  53ثیدح 

( يوقت هب  شرافس   ) شنارای زا  یکی  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  57همان 

میرک نآرق  زا  یتایآ  57لیوأت 

نآرق نتفگن  نخس  رد  هیثاج  هروس  زا  هیآ 29  57ریسفت 

سمشلا هروس  زا  یتایآ  58ریسفت 

روهظ ماگنه  هب  مدرم  عضوم  هب  هراشا  هیشاغ و  هروس  زا  یتایآ  58ریسفت 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  نارای  ندش  هدنز  رد  لحن و  هروس  هیآ 38  59ریسفت 

هّیما ینب  اب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  دروخرب  ءایبنا و  هروس  زا  یتایآ  59ریسفت 

ریخلا دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  60همان 

ریخلا دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  62همان 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میرم و  نب  یسیع  63تهباشم 

( نیمز يور  مدرم  داسفا  هب  هراشا   ) مور هروس  هیآ 41  64ریسفت 

( داسف زا  دعب  نیمز  حالصا   ) فارعا هروس  هیآ 56  64ریسفت 
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زارد يوزرآ  یتسرپاوه و  زا  یهن  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  64هبطخ 

هنیدم رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  66هبطخ 

( ترضح نآ  اب  تعیب  نامثع و  ندش  هتشک  زا  دعب   ) مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  68هبطخ 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  69ینخس 

( یگهزره جاور  دروم  رد   ) مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ییوگشیپ  69کی 

تاواسم تیاعر  يربارب و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  70هبطخ 

اهراوس زا  ندید  ناس  ماگنه  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  70ثیدح 

ناشیا زا  لوپ  هدننکتساوخرد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دروخرب  71ناتساد 

( هظعوم رد   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  71ینخس 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  درمریپ  74نخس 

شورف نغور  75ناتساد 

هعیش لضف  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  75ثیدح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  76شرافس 

تفارش یگنادرم و  تلاصا و  نایب  76رد 

وا نادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  76یتسود 

مالّسلا هیلع  یلع  هعیش  77تلیضف 

هّقح تلود  روهظ  نارظتنم و  77تلیضف 

هعیش لضف  رد  يرگید  78ثیدح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخس  78دنچ 

( مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد   ) هرقب هروس  هیآ 213  79ریسفت 

هام دیشروخ و  فوسخ  فوسک و  79ثیدح 

تسا هداد  رارق  یتّجح  ینادناخ  ره  رد  دنوادخ  هکنیا  رد  80ثیدح 

تسا هداد  رارق  یتّجح  ياهّلحم  ره  رد  دنوادخ  هکنیا  رد  80ثیدح 

هیآ زورب  لیبابا و  ریط  80ثیدح 
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ناشناگدازومع دوخ و  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  80ثیدح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ذیوعت  81کی 

مدرم اب  81يرادید 

ناشیا بسا  یعّدم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  81دروخرب 

ییابیکش ربص و  81دئاوف 

شیوخ مالغ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  82راتفر 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  هب  ّمهم  هیصوت  82کی 

کشزپ 82ثیدح 

ندب هب  درد »  » دورو رد  83ثیدح 

تخس يرامیب  يارب  نداد  هقدص  هوحن  83رد 

هتفرگ رارق  هچ  رب  نیمز  هکنیا  83ثیدح 

هورگ ود  هب  ندش  میسقت  ناسنا و  ندیرفآ  83رد 

نامز نآ  لها  رب  تّجح  اهایؤر و  رد  ثیدح  83دنچ 

دنزیخیمرب اجک  زا  اهداب  هکنیا  رد  84ثیدح 

باذع تمحر و  ياهداب  85ثیدح 

رقف یتسدیهت و  عفر  86ثیدح 

ریخ راک  هب  ناناوج  باتش  رد  86ثیدح 

ماش مدرم  87ثیدح 

شتآ زا  نیمز  اهنامسآ و  88تقلخ 

روح هقان و  تشهب و  88ثیدح 

رادهیجوت نخس  باب  رد  91ثیدح 

دلاخ ّما  اب  ریصب  وبا  92ثیدح 

نمؤم تعافش  رد  92ثیدح 

نمؤم ندرمش  کبس  رد  93ثیدح 
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كدف مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  قح  ندوبر  رد  93ثیدح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  قح  نابصاغ  هانگ  رد  93ثیدح 

رمع اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  94يوگتفگ 

شیرق تمعن  نارفک  رد  94ثیدح 

دندرک بیذکت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یمدرم  هراب  رد  دنوادخ  94میمصت 

تمایق زور  رد  قیالخ  95نتخیگنارب 

دنرادن لد  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تّبحم و  هک  یناسک  رد  96ثیدح 

يرگداد لدع و  هب  نتفگ  97نخس 

یهلا تمرح  97جنپ 

الاب هب  لاس  لهچ  زا  نمؤم  ناسنا  رب  ادخ  97تمحر 

یگلاس لهچ  رد  ناسنا  97عضو 

ابو زا  رارف  98رد 

دنیالتبم نادب  اهناسنا  همه  هک  زیچ  98هس 

بت نامرد  رد  98ثیدح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  لیئربج  98ذیوعت 

گنج رد  مالّسلا  هیلع  یلع  98تعاجش 

هداتق اب  هّکم  ریما  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  99يوگتفگ 

وا نادنزرف  تخرد و  مدآ و  100ثیدح 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  عفان  105يوگتفگ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  ماش  یحیسم  107ثیدح 

دیوس نب  یلع  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  108همان 

يرافغ رذ  وبا  رفس  زا  یناتساد  ردان - 110ثیدح 

عاقّرلا تاذ  گنج  رد  یکرشم  درم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هزرابم  110ناتساد 

ثایغ نب  صفح  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  110زردنا 
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مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  112ثیدح 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قالخا  112نایب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  باختنا  لیئربج و  داهنشیپ  112ناتساد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  عبط  تعانق  زا  113یناتساد 

مالّسلا مهیلع  میرم  نب  یسیع  هب  یهلا  ياهدنپ  زا  113یخرب 

خزود رد  نتفرگ  ياج  ماگنه  نایخزود  لاح  119نابز 

سیلبا 120ثیدح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دب  ياهباوخ  ندید  ماگنه  لمعلا  روتسد  120کی 

دوب هدید  هک  یباوخ  هراب  رد  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  120روتسد 

سفن هبساحم  120ثیدح 

تجاح ندروآرب  رفس و  ماگنه  رد  هیجوت  121ود 

تمایق زور  رد  مدرم  لاح  121فصو 

هفوک ياهغاب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شدرگ  121ناتساد 

مالّسلا هیلع  ییحی  ترضح  نابز  زا  ترخآ  ایند و  هنیزه  121نیمأت 

( نمؤم ای  رفاک   ) ادخ ریغ  زا  نمؤم  تجاح  عفر  121بلط 

نامیلس ترضح  تلحر  121ناتساد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  دروخرب  رد  ناکرشم  هب  دنوادخ  122باطخ 

شنیرفآ بتارم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  122نخس 

شنیرفآ بتارم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  122نخس 

فارعا هروس  تایآ 16 و 17  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  123شیامرف 

نافلاخم هعیش و  123ثیداحا 

وا ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  تلزنم  رد  123ثیدح 

يزور تعسو  يارب  هیجوت  124کی 

نمؤم ردارب  يوربآ  ظفح  رد  124ثیدح 
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دوش دلوتم  مالسا  رد  هک  یسک  124ثیدح 

مالسا تمعن  هدنراد  125ثیدح 

نخس تلیضف  رد  125ثیدح 

ناسنا رب  گرم  یگهریچ  اههدیرفآ و  رب  ناسنا  یگهریچ  رد  125ثیدح 

یشیدنا تبقاع  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  126شرافس 

سک هس  رب  ندرک  محر  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  126شرافس 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یقالخا  هیصوت  126دنچ 

هدننکتسم هباشون  تّذل  ياج  هب  هعتم  تّذل  رد  126ثیدح 

نومأم يدهعتیالو  شریذپ  طرش  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  127ثیدح 

رفس بادآ  رد  127ثیدح 

تسا هنتف  هیام  تغارف  127یتسردنت و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یقالخا  هیصوت  127ود 

تشهب رد  رفعج »  » رهن فصو  127رد 

دشوکب ناناملسم  ظفح  رد  هک  یهورگ  يزوریپ  رد  127ثیدح 

اهلد تشرس  نایز و  128دوس و 

شزوپ نتفریذپ  ندرک و  یبوخ  هب  128رما 

شنیرفآ هاگتسد  تمظع  نایب  شورف و  رطع  بنیز  128ثیدح 

فئاط رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نابزیم  129ناتساد 

یحیسم دنمجرا  يوناب  کی  130ناتساد 

تشهب هب  دورو  ماگنه  نایعیش  حور  130يداش 

تشهب رد  اههیروح  هفراع و  نمؤم و  131نانز 

دیشروخ هراب  رد  131ثیدح 

ثیدح داتفه  دیزی و  نب  131رباج 

دنوشیم یماندب  بجوم  هک  یناسک  اب  ینیشنمه  زا  132یهن 
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فارعا هروس  هیآ 165  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  132ریسفت 

نادنمدرخ نادنملاس و  132هفیظو 

تلود ود  132نید و 

زیختسر زور  رد  مدرم  132ناتساد 

مدرم اب  ترشاعم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالّسلا و  هیلع  یلع  یتسود  133شقن 

نافلاخم نایم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  مان  ندرب  زا  133یهن 

موق کی  تلود  يدوبان  يارب  کلف  باتش  هب  133رما 

هّیدیز اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  133دروخرب 

هزانج عییشت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شفک  دنب  ندش  هراپ  134ناتساد 

رس قرف  134تماجح 

نمؤم يراذگمان  134تّلع 

نآرق رد  نآ  تبقاع  134یبصان و 

مالّسلا هیلع  یلع  فلاخم  تارف و  134بآ 

دیز اب  راتفر  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  134لاؤس 

دنوادخ يوس  زا  هّیما  ینب  يدوبان  135هزاجا 

تسود ظفاح  135دنوادخ و 

همّظعم هبعک  ناگدننکفاوط  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  135نخس 

رذ وبا  ناملس و  نایم  يردارب  دقع  135ناتساد 

نادنمشناد املع و  135تیلوئسم 

هفئاط شش  رفیک  136دنوادخ و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دزن  زیچ  136نیرتبوبحم 

مالّسلا هیلع  یلع  توف  همانراک  مالّسلا و  هیلع  داّجس  136ماما 

ترضح نآ  هویش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  136ياههناشن 

ماش هرفس  رس  رب  مالّسلا  هیلع  قداص  137ماما 
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قلخ ادخ و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  كولس  137فیصوت 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  مالّسلا و  هیلع  یلع  137فیصوت 

ناربمایپ همه  رد  كرتشم  تلصخ  138ود 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  138ناتساد 

دنوادخ يرواد  بوقعی و  لآ  138ناوراک 

دنوادخ رظن  رد  تّمه  یبلق و  138ققحت 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  138مایق 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  138تعاطا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  مدرم  تاقبط  رد  139ثیدح 

هفوک ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  139روهظ 

نمؤم 139تمکح و 

ناشیا نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  شنادنزرف  وا و  ملظ  سیق و  نب  139ثعشا 

دنوادخ دای  نآرق و  توالت  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  139شرافس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تّنس  زا  يوریپ  یهلا و  ياوقت  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  140شرافس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يزومآدنپ  140ینارنخس 

هنامیکح دنپ  141دنچ 

بهذم مه  ردارب  دزن  تیاکش  ندرب  141تلیضف 

ایند زا  ندروخن  بیرف  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  141ياهبطخ 

ایند هب  نتسبن  لد  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  143هبطخ 

بئاس ظفاح و  145ینعم 

اهنآ ندومزآ  مدرم و  اب  145شزیمآ 

مدرم رصنع  145تلاصا و 

ءاروز هوک  145ناتساد 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  میرک  نآرق  زا  یتایآ  146ریسفت 
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تسا قالخا  نید و  هب  بسن  147لصا و 

تفالخ هب  ندیسر  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  148ینارنخس 

دشابیم دوخ  لمع  ورگ  رد  سک  ره  149هکنیا 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  باوخ  149ناتساد 

هناقداص يایؤر  کی  149ناتساد 

تایآ زا  یخرب  149لیوأت 

مالّسلا هیلع  حلاص  موق  150ناتساد 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  حلاص  موق  ناتساد  151همادا 

هعیش تّیمولظم  153رد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیمولظم  153رد 

اهیرامیب زا  یخرب  نامرد  153رد 

ندب رد  تایصوصخ  زا  یضعب  154هاگیاج 

لاحط درد  يارب  نامرد  154کی 

هدعم فعض  154نامرد 

شطع لصافم و  یتسس  داب و  154نامرد 

لسع هزات و  ریش  اب  154نامرد 

هبنش هس  زور  رد  تماجح  زا  154یهن 

هبنشراهچ زور  رد  ندرک  155تماجح 

هعمج زور  رهظ  رد  تماجح  زا  155یهن 

مهم يوراد  155راهچ 

هفرس 155نامرد 

تبوطر يدرس و  155نامرد 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  کشزپ  کی  155يوگتفگ 

ندرک یحارج  دروم  156رد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تماجح اب  نادند  درد  156نامرد 

ناهد يزمرق  يزیرنوخ و  نادند و  درد  156نامرد 

موجن ملع  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  157رظن 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  عماج  نانخس  زا  157یکی 

ندز دب  لاف  زا  157یهن 

ندز دب  لاف  158هراّفک 

نوعاط زا  نایرارف  158ناتساد 

گرم هتشرف  مالّسلا و  هیلع  بوقعی  159ناتساد 

تایآ زا  یخرب  لیوأت  159ریسفت و 

حرس نبا  159ناتساد 

ردب گنج  زا  160یناتساد 

میرک نآرق  تایآ  زا  یخرب  لیوأت  161ریسفت و 

هذبر هب  رذ  وبا  دیعبت  163ناتساد 

روهظ مئالع  زا  164یخرب 

ینامسآ زاوآ  ای  هحیص  164ثیدح 

سابع ینب  تفالخ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نداد  165ربخ 

مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  روهظ  يارب  تمالع  166ود 

هعیش تلیضف  رد  166ثیداحا 

شیوخ ییاهنت  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  168تیاکش 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  يارب  تیمک  168رعش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  سلجم  زا  168یناتساد 

قدنخ گنج  زا  168یناتساد 

بونج داب  ای  بیزا )  ) 168داب

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ناراب  169هزجعم 
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دراد ناراب  دوخ  لابند  هب  نامسآ  قرب  169هشیمه 

نیمز يور  رد  اهربا  169هاگیاج 

يراتفرشوخ ییوگتسار و  169دئاوف 

مدآ دنزرف  هب  یسدق  170ثیدح 

تسین يریخ  اهنآ  رد  هک  سک  170هس 

يراوگرزب مرک و  فیرش و  170ینعم 

اهیتخس رد  170ثیدح 

جوجأم جوجأی و  171ثیدح 

دنهورگ هس  171مدرم 

هعماج رد  زاین  رقف و  171ینوزف 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  زا  هنامیکح  نخس  171کی 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  ندش  مگ  171ناتساد 

رذ وبا  172ثیدح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ندید  172باوخ 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رون  هروس  هفیرش 63  هیآ  172ریسفت 

رگید کی  اب  نایعیش  فالتخا  رد  172ثیدح 

نوگانوگ ياههقرف  قح و  رب  ياوشیپ  رد  173ثیدح 

لطاب تموکح  ّقح و  تموکح  174تلهم 

نایعیش جرف  نامز  رد  174ثیدح 

هنیدم نایهاپس  زا  یکی  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب  174ناتساد 

تّیّلم هلیبق و  هب  رخافت  زا  175یهن 

مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  روهظ  ماگنه  رد  175اهیبصان 

رادرک راتفگ و  نایب  فالتخا  175رد 

مالّسلا هیلع  یلع  175هعیش 
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مالّسلا مهیلع  بوّیا  فسوی و  میرم و  ترضح  یهاوگ  زیختسر و  176زور 

نتسیز هنادازآ  رد  176ثیدح 

تساک مک و  نودب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  يابیز  نانخس  لقن  176تلیضف 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نونمؤم  هروس  هیآ 60  176ریسفت 

وا ناوریپ  هارمگ و  177هدننکتوعد 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  هریس  رد  يربارب  177تاواسم و 

ماسجا تعیبط  177تشرس و 

تشهب رد  يرهن  ریخ »  » نایب 177رد 

نایروح یتشهب و  رهن  177ثیدح 

اهدبنگ 177ثیدح 

رّبکتیب صخش  178ياههناشن 

مالّسلا هیلع  یلع  178هعیش 

حیرمت شروای  178ناطیش و 

تیفاع یتسردنت و  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  رادید  179يوزرآ 

مالّسلا هیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  179تهابش 

مالّسلا هیلع  مدآ  مادنا  179ثیدح 

ثرا هلأسم  رد  179ثیدح 

نمؤم صوصخم  تلصخ  179هس 

ترخآ ایند و  رد  نمؤم  تنیز  180رویز و 

دنوادخ هاگشیپ  رد  زیچ  180نیرتروفنم 

نمؤم صوصخم  تلصخ  180هس 

يدیز یبصان و  نیب  180قرف 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  نیهوت  ربارب  رد  ندوب  توافتیب  181تازاجم 

هعیش تلیضف  181رد 
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دوشیم هتفریذپ  نایعیش  زا  181جح 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  182مّلظت 

هدازانز 182فیلکت 

عمس قارتسا  غزو و  182ناورم و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نیرفن  182ناورم و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هنامیکح  دنپ  183کی 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  رد  نایعیش  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  183يوگتفگ 

روهظ نامز  رد  ملع  184تفرشیپ 

دنوادخ تیاضر  ریخ و  184بلط 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگدید  رد  لقع  تّورم و  184تفارش و 

هام دیشروخ و  يامد  توافت  184تلع 

راوتسا تباث و  تقیقح  184هدنراد 

نآرق رد  لطاب  رب  ّقح  184یگریچ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  185یتحیصن 

دنشابیم یکین  ریخ و  هنوگ  ره  هشیر  مالّسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  رد  185ثیدح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تحیصن  185دنچ 

ییاسراپ تعانق و  رد  186ثیدح 

« سانسن  » و مدرم » هابتشا   » و مدرم »  » قادصم نایب  رد  186ثیدح 

مّود لّوا و  هفیلخ  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  186رظن 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  187دادترا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نایب  رد  دنوادخ  ناگدنب  187نیرتهب 

نیخیش بوقعی و  187نادنزرف 

ناراب بلط  يارب  روم  ياعد  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  187ترضح 

دنوادخ رّیخ  ناگدنب  188تلیضف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


لطاب تموکح  نارود  رد  ییابیکش  ربص و  هب  188شرافس 

دنوادخ تخانش  تفرعم و  تلیضف  188رد 

هشپ تقلخ  189رد 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  189تیالو 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  تایآ  زا  یخرب  189ریسفت 

دیز نفد  190ناتساد 

رگید ناربمایپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  190قرف 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  رظن  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ندیگنج  190مکح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  زا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  191ریسفت 

مدرم همه  ندش  كاله  191رد 

نامیا تقیقح  لامک  نایب  191رد 

مالّسلا امهیلع  ترضح  نآ  هب  قداص  ماما  یمارگ  ردپ  192شرافس 

ناشنایعیش مالّسلا و  مهیلع  همئا  192تلیضف 

دنوادخ تمارک  192رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  گرم  یگدنز و  رد  تکرب  192ریخ و 

هعیش هب  نیبستنم  زا  یضعب  يزادرپ  192غورد 

ردپ ربق  ترایز  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  193ماما 

وا ياهبنوخ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندش  دیهش  هنامولظم  هب  میرک  نآرق  193هراشا 

هزرل نیمز  عقوم  193رد 

نیمز شزرل  فّقوت  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  193روتسد 

نایعیش نتشاد  تسود  194رد 

تسا ناشدوخ  درکلمع  هطساو  هب  یهورگ  زا  تمعن  ندش  194هتفرگ 

ناگراتس یخرب  شنیرفآ  194یگنوگچ 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  زا  باوخ  ریبعت  195کی 
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نوراه تفالخ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  195ماما 

ساّبع ینب  اهیرمع و  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  195جاجتحا 

دنشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نیمی ، 197باحصا 

ناشنادنزرف مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نتفرگ  197تعیب 

توهرب توهلب و  197يداو 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  زا  198یناتساد 

روث راغ  رد  رکب  وبا  بارطضا  198ناتساد 

راغ زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جورخ  199ناتساد 

روهظ نامز  رد  199یثیدح 

ثیدح ریسفت  199رد 

نایعیش هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شرافس  199دنچ 

مالّسلا هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  زا  شیپ  ندرکن  جورخ  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  200ثیدح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  200یتحیصن 

هبون بت  یگدیرپ و  گنر  هجلاعم  200رد 

دنق هّبح  ود  اب  201نامرد 

بت نامرد  201رد 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  نتفگ  دنلب  201رد 

ناشیا دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مان  ندرب  ماگنه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لمعلا  201سکع 

هّیما ینب  تنطلس  202رد 

ءارسا هروس  هفیرش 46  هیآ  202ریسفت 

( راقفلا وذ   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ریشمش  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  202رظن 

زیختسر زور  رد  مالّسلا  هیلع  حون  202ثیدح 

شیوخ باحصا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  203راتفر 

ناشلقع هزادنا  هب  مدرم  اب  نتفگ  203نخس 
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مالّسلا مهیلع  همئا  یتسود  ندرک  ناهنپ  203رد 

هعیش هناشن  203رد 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  مور  هروس  زا  یتایآ  204ریسفت 

رکب وبا  اب  تعیب  رد  تّنس  لها  نخس  هب  204خساپ 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  نایب  205رد 

اهتموکح تّدم  لجا و  206رد 

اهداب ندیزو  206لحم 

قیالخ 206نیرتشیب 

ناگتشرف عاونا  206رد 

ناگتشرف 207تقلخ 

هقلخلا بیجع  207هتشرف 

ینامسآ 207سورخ 

اتشان تلاح  اب  207تماجح 

ندرک تماجح  عقوم  یسرکلا  ۀیآ  207ندناوخ 

وراد نیرتهب  207زیهرپ ،

بت نتفر  نیب  زا  207رد 

ریضاحم نایب  208رد 

ینایفس 208جورخ 

ناطیش 208تّیوه 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  ندرک  اعد  209تلیضف 

نامسآ لها  نایعیش  209تلیضف 

برقع رد  رمق  ماگنه  جاودزا  رفس و  زا  209یهن 

هلفان زامن  ندناوخ  تلیضف  209رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یگدنز  خیرات  زا  210ياهعطق 
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ردب گنج  رد  ناطیش  210روضح 

بازحا گنج  زا  211یناتساد 

مالّسلا هیلع  حون  ناتساد  هفوک و  دجسم  تمدق  212تلیضف و 

مالّسلا هیلع  حون  یتشک  213ناتساد 

مالّسلا هیلع  حون  نید  تعیرش و  214تّیفیک 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  طسوت  لخن  تخرد  هتسه  نتشاک  214ناتساد 

مالّسلا هیلع  حون  یتشک  214هزادنا 

دنتفرگ رارق  مالّسلا  هیلع  حون  یتشک  رد  هک  214یناروناج 

زور نآ  رد  بآ  215عافترا 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  رمع  215تّدم 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  تلحر  215ناتساد 

نافلاخم ربارب  رد  هعیش  216هفیظو 

مالّسلا هیلع  مئاق  ترضح  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هیآ  دنچ  216لیوأت 

نمؤم نت  رب  وا  طّلست  217ناطیش و 

تخانش نودب  217ناگدننکفاوط 

میرک نآرق  تایآ  زا  یخرب  لیوأت  218ریسفت و 

يرامیب ماگنه  امرخ  زا  219زیهرپ 

زور تفه  طقف  219زیهرپ ،

زیهرپ 219تّیفیک 

يرامیب ماگنه  نتفر  هار  زا  219یهن 

باوخ رد  دیشروخ  ندید  219ریبعت 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  باوخ  دنچ  220ریبعت 

هّقح تموکح  نارود  رد  نمؤم  نادرم  221تّیعضو 

مغ هودنا و  زا  سپ  221شیاشگ 
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مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ییوگشیپ  222کی 

!! دنک مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  هک  222یسک 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ییوگشیپ  222کی 

رکب وبا  اب  تعیب  زا  سپ  مدرم ، يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یشیدنا  222تحلصم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  تلحر  زا  سپ  مدرم  دادترا  رد  ثیدح  222ود 

هنع هَّللا  یضر  رذ  وبا  مالسا  223ناتساد 

یگنج ریسا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  224راتفر 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  زا  225یناتساد 

دسا تنب  همطاف  هب  بلاط  وبا  225تراشب 

دیدح هروس  زا  هیآ 11  226لیوأت 

نمؤم ءاجر  226فوخ و 

ناهارمه ترفاسم و  بادآ  نایب  226رد 

ایند ییافویب  227رد 

نایعیش ناهانگ  227شزیر 

ییاهنت هب  ادخ  دای  227رد 

نیمز اهنامسآ و  توکلم  ندید  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  228یناتساد 

امرگ امرس و  228تّلع 

مالّسلا هیلع  یلع  یتسود  229تلیضف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یئوگشیپ  229کی 

نادنمشناد اهقف و  نایم  یساسا  لصا  229هس 

هنع هَّللا  یضر  رذ  وبا  اب  229وگتفگ 

هدنیآ رد  شتّما  عضو  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نداد  230ربخ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هاگترجه  زا  میدق  زا  نایدوهی  230سّسجت 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  هرقب  هروس  هیآ 89  231ریسفت 
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مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  مایق  زا  شیپ  هناشن  231جنپ 

روهظ یمتح  هناشن  ینامسآ ، 231يادن 

( تّنس لها  گرزب  نارّسفم  زا  یکی   ) هداتق اب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  232يوگتفگ 

باسح يارب  زیخاتسر  زور  رد  قیالخ  نتشاد  233هگن 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نارادفرط  233تیالو و 

اوه یکنخ  ماگنه  رد  233يورهدایپ 

بش ماگنه  رد  رفس  هب  234شرافس 

بش رد  نیمز  234تّیعضو 

هبنشود زور  رد  رفس  زا  234یهن 

رفس ماگنه  رد  نومیمان  تمالع  234دنچ 

نایعیش تلیضف  234رد 

رگید کی  اب  نایعیش  رادید  235تلیضف 

مالّسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  235تفارش 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هرقب  هروس  زا  یتایآ  235ریسفت 

مالّسلا هیلع  یلع  يرادافو  دحا و  گنج  زا  236یناتساد 

هّیبیدح حلص  238ناتساد 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  ءاسن  هروس  هیآ 90  241ریسفت 

طول موق  241ناتساد 

هیواعم اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  243رظن 

موجن ملع  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  243هاگدید 

ناشیا تفالخ  ناگدننکینیبشیپ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  243راتفر 

نآرق رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  244ياههناخ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  244هرز 

لمج گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  244دنبرمک 
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دادقم نامثع و  244يوگتفگ 

هماسا یهدب  تخادرپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  244ماما 

ةرمس زا  وا  تیاکش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  245رتش 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  میرم  یگلماح  245تّدم 

هّیریغم هراب  رد  ثیدح  245کی 

نایعیش 245تلیضف 

نایعیش اب  246ارادم 

نافلاخم هراب  رد  هیآ  دنچ  246ریسفت 

باوخ ندرک  نایب  248رد 

يور تشز  درم  248ناتساد 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  تازجعم  زا  248یکی 

نآرق رد  249نارگدادیب 

دندش نوریب  ناشراید  زا  هنامولظم  هک  249نانآ 

ناشئایصوا نوماریپ  ءایبنا  زا  249لاؤس 

مّلس هلآ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  رد  مالّسلا  هیلع  249یلع 

مدرم ییوگدب  زا  251یهن 

هّیما ینب  نارود  ندوب  251هاتوک 

سادرم 252نادنزرف 

یسیع نانس  نب  دلاخ  تّوبن  252ناتساد 

رکب وبا  اب  مدرم  ناطیش و  تعیب  252ناتساد 

مخ ریدغ  زور  زا  ناطیش  253هرعن 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باوخ  254نایرج 

مدرم زا  یتعامج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  254یتیاضران 

مالّسلا هیلع  حیسم  ترضح  زا  ثیدح  254کی 
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امایق نبا  هیفقاو و  254ناتساد 

رفس بادآ  255رد 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  جراوخ  زا  یکی  256يوگتفگ 

قارع ناسانشهراتس  زا  یکی  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  257يوگتفگ 

رگید کی  رب  ایاعر  نایلاو و  قح  نایب  رد  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  258ینارنخس 

یبلطزایتما زا  یهن  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  262ياهبطخ 

هّقح تموکح  ندیسر  ارف  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  263يوگتفگ 

شرسپ دنمشناد و  درم  263تیاکح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  نسح  نب  هَّللا  دبع  264يوگتفگ 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  سنوی  هروس  هفیرش 2  هیآ  265ریسفت 

سدقملا تیب  راید  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  265ناتساد 

نایعیش تلیضف  نمؤم و  تمرح  نتشاد  266هاگن 

محازم درم  یشبح و  نز  266تیاکح 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تیبرت  تدالو و  266ناتساد 

دورمن اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  268هعزانم 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ترجه  268ناتساد 

نیرهاظتم زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  270یتیاضران 

ردب گنج  زا  271یناتساد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لاح  271نابز 

هتوم گنج  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  ندش  هتشک  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  271یهاگآ 

نینح گنج  رد  مالّسلا  هیلع  272یلع 

دروآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یبکرم  272تایصوصخ 

تایآ یخرب  لیوأت  272ریسفت و 

یماظن یگدامآ  275تلیضف 
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ماکز 276دئاوف 

مشچ درد  276نامرد 

دید فعض  277نامرد 

مشچ يدیفس  277نامرد 

رس درد  مشچ و  درد  277نامرد 

لیئارسا ینب  دباع  277ناتساد 

ادگ دباع و  درم  278ناتساد 

لطاب جاور  نارود  رد  نینمؤم  فئاظو  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  279ياهبطخ 

صخش هس  ردام  رب  282ياو 

دیفس يوم  رات  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  282ترضح 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هب  یهلا  لیلخ  ماقم  غالبا  282ناتساد 

راکهانگ نینمؤم  يارب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  283ياعد 

لحن هروس  هیآ 18  تئارق  ماگنه  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  283هویش 

هّیما ینب  تموکح  تّدم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  284ییوگشیپ 

هَّللا دبع  نب  دمحم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  284راتفر 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  284درمناوج 

أبس هروس  رد  ساپسان  موق  284رفیک 

( جع  ) نامز ماما  روهظ  نایب  285رد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  285هرابرد 
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( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک تشهب 

باتک تاصخشم 

329ق. بوقعی - ، نب  دمحم  ینیلک ، هسانشرس : 
. یسراف ۀضور . یفاکلا . يدادرارق :  ناونع 

. ریژآ اضردیمح  همجرت  ینیلک ؛ مالسالاهقث  یفاکلاهضور /) همجرت   ) یفاک تشهب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1392 رورس ، مق : رشن :  تاصخشم 

448ص. يرهاظ :  تاصخشم 
7-17-6314-964-978 لایر :  150000 کباش : 

(. مجنپ پاچ  اپاف ( یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف ) 1381 لوا : پاچ  تشاددای : 

.1383: مود پاچ  تشاددای : 
. مجنپ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. یفاکلاهضور همجرت  رگید :  ناونع 

نرق 4ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1337 اضر ، دیمح  ریژآ ، هدوزفا :  هسانش 

BP129/ك8ك24041 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/212 ییوید :  يدنب  هدر 

م3988-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دوخ ناوریپ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  ياههیصوت 

هب ار  همان  نیا  داد  روتسد  اهنآ  هب  تشون و  دوخ  باحصا  هب  ار  همان  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدیسر  رباج  نب  لیعامسا  زا  [ 1]
هناخ زامن  رد  ار  نآ  زا  ياهخـسن  کی  ره  مه  اهنآ  دـندنب ، شراک  هب  هدرک  یـسررب  ار  نآ  دـننک و  گنرد  نآ  رد  دـنزومایب و  رگید  کی 

. دنتسیرگنیم نآ  رد  دیسریم  نایاپ  هب  ناشزامن  هاگ  ره  دندوب و  هداهن  شیوخ  لزنم 
: دش هداتسرف  شباحصا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  همان  نیا  تسا : هتفگ  جاّرس  دّلخم  نب  لیعامسا 

شیپ رد  ار  ایح  مرش و  دیشاب . هنیکـس  راقو و  شمارآ ، نتفای  ددص  رد  دیبلطب و  تیفاع  ناتراگدرورپ  زا  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
اهنآ اب  ادابم  دیروآ . بات  شیوخ  رب  ار  نانآ  متس  دینک و  ارادم  لطاب  لها  اب  دیریگب ، هرانک  امـش  نیـشیپ  ناراکوکین  هچنآ  زا  دیریگ و  ور 

شزیمآ و ینیـشنمه و  ماگنه  هب  و  دیـشاب ، رادـنید  ادـخ  دوخ و  نایم  اهنآ  اب  وگتفگ  شزیمآ و  تسلاـجم و  رد  و  دـینک ، هزیتس  دـیتفارد و 
شراک هب  اـهنآ  اـب  دـنویپ  رد  ار  نآ  هداد  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  دـیریگ  شیپ  رد  هّیقت  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  ناـشیا  اـب  يوگتفگ 
دنوادخ رگا  و  تفای ، دیهاوخ  یتشز  اهنآ  هرهچ  رد  درزآ و  دنهاوخ  ار  امـش  نامگیب  دـیدش  روبجم  اهنآ  اب  ینیـشنمه  هب  هاگ  ره  دـیدنب .

. دنروآیم شروی  امش  هب  دنکن  عفد  امش  زا  ار  اهنآ  ّرش 
. دننکیم راکشآ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنراد  امش  هب  تبسن  دوخ  هنیس  رد  هک  ینیبدب  ینمشد و 
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دیهاوخن ناشتـسود  زگره  امـش  دریگیمن . سنأ  مه  اب  تسادـج و  رگید  کی  زا  اهنآ  امـش و  ناج  یلو  تسا  یکی  اهنآ  امـش و  سلاـجم 
یلو دنرادن  تسود  ار  امش  زین  اهنآ  تشاد و 

30 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
اهنآ اب  تسا . هدادن  رارق  قح  هتسیاش  ار  نانآ  یلو  تسا  هدیشخب  ناتیهاگآ  نادب  تبسن  هتشاد و  یمارگ  قح  هار  ندومن  اب  ار  امش  دنوادخ 
اهنآ گنرین  دنرادن . ییابیکـش  شزاس و  رـس  امـش  اب  نانآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دیریگ ، شیپ  رد  ربص  ناشیدب  تبـسن  دـینک و  ارادـم 

. دنهدیم رگید  کی  هب  دنریگیم و  رگید  کی  زا  هک  تسا  یناطیش  ياههشیدنا 
دیریگ و شیپ  رد  ادخ  ياوقت  سپ  دنکیم ، ظفح  نانآ  زا  ار  امـش  ادخ  یلو  دنرادیم  زاب  قح  زا  ار  امـش  دنناوتب  رگا  ادخ  نانمـشد  انامه 

. دییاشگم ربخ  هب  زج  ار  ناتنابز 
زا ار  امـش  ددنـسپیمن و  ادخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  نابز  رگا  اریز  دییالایب ، ینمـشد  هانگ و  ناتهب و  غورد و  راتفگ  هب  نابز  هکنیا  زا  دـیزیهرپب 

شوخان ار  ادخ  هچنآ  هب  نابز  ندولآ  اریز  دینک ، هدولآ  نابز  هکنآ  ات  دوب  دهاوخ  رتهب  ناتیارب  ناتراگدرورپ  دزن  دینک ، ظفح  هتشادزاب  نآ 
زیختـسر زور  رد  یگنگ  يروک و  يرک و  ادخ و  ینمـشد  دروم  دوب و  دهاوخ  راب  تکاله  هدنب  يارب  يادخ  دزن  هتـشاد  زاب  نآ  زا  دـیآ و 

«. 2  » َنوُرِذَتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو ال  و  «، 1  » َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  هدومرف : ناقفانم  هراب  رد  دنوادخ  هچنانچ  تسا و 
ترخآ نوماریپ  هچنآ  رد  رگم  دیریگ  شیپ  رد  یـشومخ  تسا . هتـشادزاب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  دـییالایب  يراک  هب  تسد  هکنیا  زا  دـیزیهرپب 

. دهد ناتشاداپ  دناسر و  ناتدوس  گرزب  يادخ 
چیه هک  يریخ  زا  دیبای  شیارگ  تسوا  دزن  هچنآ  هب  دینک و  يراز  شهاگرد  هب  دینک و  رایـسب  ادخ  شیاتـس  حیبست و  سیدـقت و  لیلهت و 

. دسر شهنک  هب  دنک و  یبایزرا  ار  نآ  دناوتیمن  سک 
ناشیا و  دوب ، دهاوخ  نادواج  شتآ ، رد  شاهدنیوگ  هک  دـییوگم  لطاب  نانخـس  دـیرادب و  رذـح  رب  هتـشادزاب  ادـخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  نابز 

. دنیوشن تسد  نآ  زا  دننکن و  هبوت  ادخ  يوس  هب  دنریمب و  نانخس  هنوگ  نیا  رب  هک  دنتسه  یناسک  نامه 
وا هاگرد  هب  يراز  ادخ و  يوس  هب  شیارگ  اعد و  زا  رتهب  ياهلیسو  راگدرورپ  دزن  ناشیاهزاین  هب  ندیسر  رد  ناناملسم  هچ  اعد ، داب  امش  رب 

يراگتسر ات  دییوگ  شخساپ  هدناوخ  نآ  يوس  هب  ناتیادخ  هچنآ  رد  دیبای و  شیارگ  هدرک  ناتقیوشت  ادخ  هچنآ  ره  هب  دنرادن . رایتخا  رد 
______________________________

(. هیآ 18 هرقب / هروس  « ) دنیآیمن هار  هب  نیا  رب  انب  دنروک ، دنلال ، دنرک ، ( » 1)
(. هیآ 36 تالسرم / هروس  « ) دنهاوخ شزوپ  ات  دنباییمن  تصخر  و  ( » 2)

31 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هدرپ هک  سک  نآ  ره  سپ  هتخاس ، مارح  امـش  رب  ار  نآ  ادخ  هک  دینک  يزیچ  هتفیـش  ار  دوخ  ادابم  دینک . ادیپ  تاجن  ادخ  باذع  زا  دیبای و 
. ددرگ عنام  نایتشهب ، نادواج  هتسویپ و  تمارک  یتشهب و  ياهتّذل  اهتمعن و  تشهب و  وا و  نایم  دنوادخ  دردب  ایند  رد  ار  یهلا  تمرح 

شنابحاص زا  هک  تسا  يویند  ياهتّذـل  یپ  رد  دـنکیم و  رکف  هاـنگ  باـکترا  ادـخ و  یناـمرفان  هب  هک  یـسک  دـشیدنایم  دـب  هچ  دـینادب 
ناـیتشهب يدـنمجرا  تاّذـل و  یتـشهب و  نادواـج  ياـهتمعن  رب  ار  نآ  دردـب و  ار  یهلا  تمرح  هدرپ  دـهدیم  حـیجرت  ددرگیم و  هتـسسگ 

. دهدیم ناحجر 
. زیختسر زور  رد  ناشیادخ  دزن  دنلاح  دب  هتشگرب و  تخب  زور و  هریت  هچ  هک  اهنآ  لاح  هب  ياو 

يارب دیامزایب و  ناشیا  نوچمه  ار  امش  هکنیا  زا  دیدرگ و  اهنآ  ریظن  هکنآ  زا  دنک  ظفح  دبا  يارب  ار  امـش  دنوادخ  هکنیا  زا  دیرب  هانپ  ادخب 
. تسین ییورین  وا  وترپ  رد  زج  امش  ام و 

امـش هب  هکنآ  رگم  دربن  نایاپ  هب  ار  نآ  دـنک  لماک  هداد  امـش  هب  هک  ار  یتمعن  ادـخ  رگا  دـیریگ . شیپ  رد  ادـخ  ياوقت  هتفاـیهر ! هورگ  يا 
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. تسا هدناسر  امش  زا  شیپ  ناحلاص  هب  هک  دناسر  نامه 
ییاج ات  و  دینک ، راومه  دوخ  هب  دیریگ و  شیپ  رد  ربص  دیونشب و  ناوارف  رازآ  ادخ  نانمشد  زا  هکنآ  ات  دیامزایب ، ناتلام  ناج و  رد  ار  امش 
ییاج ات  دییوج ، ار  ترخآ  ادخ و  يدونشخ  هار  نیا  رد  دینک و  لّمحت  امش  دنزرو و  متس  امـش  رب  دنراد و  ناتنمـشد  دننک و  ناتراوخ  هک 

نآ رـس  رب  امـش  اب  دـنراد و  نمـشد  دنرامـش و  وگغورد  قح  هب  هدـیقع  هراب  رد  ار  امـش  و  دـیروخ ، ورف  مشخ  ادـخ  نانمـشد  رازآ  رد  هک 
اجنآ درک  لزان  امـش  ربمایپ  رب  ادخ  باتک  رد  لیئربج  هک  تسا  نامه  همه  نیا  قادصم  و  دیزرو ، بیکـش  اهنیا  همه  رب  دیاب  دـنزوتهنیک و 

: دومرف هک 
«. 2  » اُوذُوأ َو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقل  َو  و  « 1  » ْمَُهل ْلِْجعَتْسَت  َو ال  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف 

ربص رازآ ، بیذکت و  نآ  رب  نانآ  وت و  زا  شیپ  ار  نالوسر  دندرمش  وگغورد  هنیآ  ره 
______________________________

(. هیآ 35 فاقحا / هروس  « ) هدم جرخ  هب  یگدزباتش  نانآ  يارب  و  نک ، ربص  دندرک ، ربص  هوتسن ، ناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  سپ  ( » 1)
(. هیآ 34 ماعنا / هروس  « ) دندرک ییابیکش  دندید  رازآ  دندش و  بیذکت  هچنآ  رب  یلو  دندش ، بیذکت  یناربمایپ  زین  وت  زا  شیپ  و  ( » 2)

32 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
اهنآ هراب  رد  ادخ  نامرف  دیآ  شوخ  ار  امش  رگا  و  دندیـشک ، رازآ  دندش و  بیذکت  يو  زا  شیپ  نالوسر  ادخ و  ربمغیپ  یتسار  هب  دندرک .

هتـشذگ ادـخ  ملع  رد  نارگید  يارب  هک  تسا  يرفک  ربارب  رد  شنیرفآ  لصا  يرآ  داد . اهنادـب  شنیرفآ  لصا  رد  هک  تسا  یناـمرف  ناـمه 
: هدومرف هدرب و  مان  اهنآ  زا  دوخ  نآرق  رد  هک  یئاهنآ  ربارب  رد  هدیرفآ و  نآ  يارب  ار  اهنآ  تسا و 

نآ ریاظن  بلطم و  نیا  سک  ره  اریز  دیریگن ، هتـسنادن  دیریذپب و  ار  نآ  دینک و  ّربدـت  نیا  رد  سپ  «. 1  » ِراَّنلا َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 
یهلا مشخ  بجوتـسم  هک  ناـهانگ  باـکترا  ادـخ و  نید  كرت  رد  وا  یهن  یهلا و  رما  زا  مـعا  هدرک - ضرف  شباـتک  رد  دـنوادخ  هـک  ار 

. دتفا يور  هب  منهج  شتآ  رد  دریگب ، هدیدان  تسا -
ادخ و ملع  رد  هک  دینادب  و  تسا ، هدناسر  لامک  هب  هداد  امش  هب  هک  ار  يریخ  دنوادخ  انامه  راگتـسر ! هدش و  تمحر  هورگ  يا  دومرف : و 

همه هداتسرف و  دورف  نآرق  ادخ  دنک . تفایرد  سایق  رظن و  هب  ای  هقیلس  سوه و  هب  ار  نید  مکح  شقلخ  زا  یکی  هک  تسین  نینچ  شنامرف 
اور هدرپس  نانآ  هب  ار  نآرق  ملع  ادخ  هک  نانآ  يارب  و  هتخاس ، صخـشم  یهورگ  نآ  نتخومآ  نآرق و  يارب  و  هتـشاد ، نایب  نآ  رد  ار  روما 
اهنآ هژیو  هدرپـس و  ناشیدـب  هک  یلمع  وترپ  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  اریز  دـننک  ریـسفت  ار  نآ  موهفم ، ساـیق  يأر و  تساوخ و  هب  هک  تسین 
اهنآ زا  هداد  نامرف  تّما  هب  ادـخ  هک  دنـشابیم  رکذ  لها  نامه  زین  اهنیا  تسا و  هدیـشخب  يدـنمجرا  ناـنآ  هب  هدرک و  ناـشزاینیب  هتخاـس 
اهنآ زا  دنک و  قیدصت  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  هکنیا  هظحالم  اب  دسرپ  اهنآ  زا  هک  ره  هک  دنناشیا  مه  و  دننک ، شـسرپ 

دنناشیا مه  و  دبای ، هر  قح  ياههار  همه  ادخ و  يوس  هب  هک  ردقنآ  دـنهدب  وا  هب  نآرق  شناد  زا  دـنیامن و  هر  یتسردـب  ار  وا  دـنک ، يوریپ 
ملع رد  هک  یسک  رگم  دننادرگور ، هدرپس  اهنآ  دزن  هتشاد و  یمارگ  نادب  ار  اهنآ  ادخ  هک  یملع  ناشیا و  زا  شسرپ  زا  اهنآ و  زا  دیابن  هک 

هداهن اهنآ  دزن  هدش و  هدیشخب  ناشیدب  نآرق  ملع  هک  اهنآ  زا  رکذ و  لها  زا  شـسرپ  زا  هک  دنناشیا  و  دشاب ، هدروخ  مقر  تخب  نوگن  ادخ 
ییاهنامه نانیا  دننادرگيور . هتشگ  بجاو  ناشیا  زا  لاؤس  هدش و 

______________________________

(. هیآ 41 صصق / هروس  « ) میدینادرگ دنناوخیم  شتآ  يوس  هب  هک  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  ( » 1)
33 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار نآرق  ملع  رد  نامیا  لها  نانآ  هچ  دباییم ، هار  اهنآ  نورد  هب  ناطیش  هکنآ  ات  دننک  لمع  سایق  يأر و  هقیلس و  هاوخلد و  هب  هک  دنتـسه 
يرایـسب مارح و  ار  لالح  روما  زا  يرایـسب  دناهدرک و  یّقلت  نمؤم  ادخ ، دزن  ار  نآرق  ملع  رد  ناهارمگ  دناهدرک و  دادملق  رفاک  ادـخ ، دزن 
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شرافـس اهنآ  هب  شگرم  زا  شیپ  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  ناشیا و  سوه  يوه و  هویم  لصا  تسا  نیا  دناهدینادرگ . لالح  ار  مارح  روما  زا 
دنهاوخ مدرم  هچ  نادـب  هک  تساور  ام  رب  دناتـس  ام  زا  ار  ادـخ  لوسر  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دـنتفگ : ربارب  رد  اهنآ  دوب و  هدرک 

رظن فلاخم  مدرم  تساوخ  هچ  رگا  هداد ، نامنامرف  هدرک و  شرافس  ام  هب  هک  يربمایپ  هتفرگ ، ام  زا  ار  ربمایپ  دنوادخ ، کنیا  مینک و  لمع 
. دشاب شلوسر  ادخ و 

هک درادنپ  نینچ  دوخ  شیپ  دریگب و  ور  شیپ  رد  ار  شور  نیا  هک  یسک  زا  تسین  رتراکـشآ  وا  یهارمگ  رتروسج و  ادخ  رب  سک  چیه  و 
زا سپ  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  یگدنز  نامز  رد  ار  وا  هک  مدرم  رب  تسادـخ  قح  دـنگوس  ادـخب  تساور . وا  يارب  راک  نیا 

دناوتیم هدروآ  مالسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک  ادخ  نانمشد  نیا  زا  یسک  ایآ  دننک . شايوریپ  دنرب و  شنامرف  وا  گرم 
، تسا هداتفا  فرژ  یهارمگ  رد  هتـسب و  غورد  ادخ  رب  يرآ  دیوگب  رگا  درکیم ؟ لمع  دوخ  سایق  يأر و  لوق و  هب  ربمایپ  هک  دنک  نامگ 

تـسا یناسک  زا  وا  هدرک و  فارتعا  دوخ  هیلع  یـسک  نینچ  دنک و  لمع  دوخ  سایق  هاوخلد و  يأر و  هب  دیابن  سک  چیه  هن  دـیوگب  رگا  و 
دنوادـخ هکنآ  لاـح  دوشیمن و  يوریپ  تعاـطا و  ادـخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  گرم  زا  سپ  دـنوادخ  دـنکیم  ناـمگ  هک 

َهَّللا َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دـیامرفیم :
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  تامم  تایح و  نامز  رد  دـنوادخ  دـینادب  هک  تسور  نآ  زا  نیا  «. 1  » َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو  ًاْئیَش 
سوه هب  هتسناوتیمن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تایح  نامز  رد  مدرم  زا  سک  چیه  هک  هنوگ  نامه  و  دوشیم ، يوریپ  تعاطا و 

زین وا  گرم  نامز  رد  دنک ، لمع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اب  فلاخم  سایق  يأر و  و 
______________________________

رب دوخ  هدیقع  زا  دوش ، هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  تسین . دنتشذگ ، هدمآ و ]  ] یناربمایپ مه ]  ] وا زا  شیپ  هک  ياهداتسرف  زج  دّمحم ، و  ( » 1)
« دهدیم شاداپ  ار  نارازگـساپس  دـنوادخ ، يدوز  هب  و  دـناسریمن ، ادـخب  ینایز  چـیه  ددرگزاب ، دوخ  هدـیقع  زا  سک  ره  و  دـیدرگیم ؟

(. هیآ 144 نارمع / لآ  هروس  )
34 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنلب راب  کی  زا  شیب  مارحالا  ةریبکت  يارب  زامن  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  دـیامرفیم : و  دـنک . لمع  دوخ  ساـیق  يأر و  سوه و  هب  درادـن  قح 
هدنب نآ  ادخ  اریز  دینک ، اعد  رایسب  ادخ  هاگرد  هب  دومرف : و  ادخب . زج  تسین  ياهوق  لوح و  دناهتخانـش و  نادب  ار  امـش  مدرم  اریز  دینکن ،

زور هب  ار ، نانمؤم  ياعد  ادخ  تسا و  هداد  تباجا  هدعو  دوخ  نمؤم  ناگدنب  هب  ادـخ  دـنک و  اعد  شهاگرد  هب  هک  دراد  تسود  ار  نمؤم 
بش تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  دیناوت ، هک  اجنآ  ات  دینک  ادخ  دای  رایـسب  سپ  دیازفیب ، نادب  تشهب  رد  دزاس و  ناشلمع  زا  یـشخب  زیختـسر 

نمؤم ناگدـنب  ادـخ  هک  دـینادب  تسوا و  دای  رد  هک  تسا  ینمؤم  دای  هب  مه  ادـخ  دـننک و  داـی  ار  وا  تسا  هداد  ناـمرف  ادـخ  اریز  زور ، اـی 
ادخ يوس  زا  يزیچ  ره  اریز  دیراداو ، شتدابع  رد  ششوک  هب  ار  دوخ  سپ  دنک ، دای  ار  وا  ریخ  هب  هک  ار  یـسک  رگم  دنکن ، دای  ار  شیوخ 

: دیامرفیم دنوادخ  هدرک . مارح  نآرق  نطاب  رهاظ و  رد  هچنآ  زا  بانتجا  هب  زین  دیآ و  مهارف  شتعاط  رد  ششوک  هب 
. هدومن شمارح  هداد  نآ  زا  بانتجا  هب  روتسد  ادخ  هچنآ  ره  هک  دینادب  و  «. 1  » ُهَنِطاب َو  ِْمثِْإلا  َرِهاظ  اُورَذ  َو 

دینکن يوریپ  دوخ  يأر  دنسپ و  زا  دییامن و  لمع  نادب  دینک و  يوریپ  وا  شور  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ياهنامرف  راثآ و  زا  و 
و ادخ . يوس  زا  یتیاده  چیهیب  مه  نآ  دشاب  دوخ  يأر  دنسپ و  وریپ  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتهارمگ  اریز  دیوش ، هارمگ  ات 
هب مدرم  اب  و  دیاهتـشاد . اور  شیوخ  قح  رد  دـینک  يدـب  رگا  دـیاهدرک و  دوخ  هب  دـینک  یکین  رگا  اریز  دـینک ، یکین  شیوخ  هب  دـیناوت  ات 

مانـشد ادخ  نانمـشد  هب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دیـشاب . هدرب  نامرف  مه  ار  ادخ  نینچ  نیا  ات  دیزاسن  ّطلـسم  شیوخ  رب  ار  اهنآ  دیزیخرب و  ارادم 
مانشد ّدح  دینادب  هک  تسا  هدنبیز  ار  امـش  و  داد ، دنهاوخ  مانـشد  ادخب  یهاگآ  نودب  زین  اهنآ  هک  دیونـشیم  مانـشد  هک  ماگنه  نآ  دیهد 

هک یـسک  زا  تسا  رترگمتـس  ادخ  شیپ  یـسک  هچ  و  تسا ، هداد  مانـشد  ادخب  دهد  مانـشد  ادخ  ءایلوا  هب  هک  ره  انامه  تسا ، مادک  ادـخب 
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. ادخب رگم  تسین  ياهّوق  لوح و  دینک و  يوریپ  یهلا  رما  وا  زا  مارآ  مارآ  سپ  دزاس ، مهارف  ار  ادخ  ءایلوا  ادخب و  مانشد  هلیسو 
______________________________

(. هیآ 120 ماعنا / هروس  « ) دینک اهر  ار  ناهنپ  راکشآ و  هانگ  و  ( » 1)
35 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نآ شور  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  راثآ  هب  دیروآ  يور  تساهنآ ! روما  نابهاگن  دنوادخ  هک  یهورگ  يا  دیامرفیم : زین 
تیاده املـسم  دنک  لمع  نادب  هک  ره  هچ  ناشیا ، زا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  رگتیاده  ناماما  راثآ  ترـضح و 
یتسود تعاطا و  هب  نامرف  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  اریز  ددرگ . هارمگ  دـباترب  يور  نآ  زا  دـهناو و  ار  نآ  هک  ره  و  هدـش ،
كدـنا هچ  رگا  تسا و  ننـس  راثآ و  يوریپ  رد  لمع  يریگیپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ام  ردـپ  تسا . هداد  نانآ 

يوه زا  يوریپ  انامه  لد . دنسپ  زا  يوریپ  يراذگتعدب و  رد  ناوارف  یشوک  تخـس  زا  دوب  دهاوخ  رتدنمدوس  رتهدیدنـسپ و  وا  دزن  دشاب 
دزن يزیچ  هب  زگره  و  تسا . شتآ  رد  تعدب  ره  و  تسا ، تعدـب  یهارمگ  ره  و  تسا ، یهارمگ  یهلا  تیادـه  نودـب  مهنآ  اهتعدـب  زا  و 

. تسا ادخ  نامرف  زین  يدونشخ  ییابیکش و  هک  يدونشخ ، ییابیکش و  وا و  زا  يربنامرف  هب  زج  دیسر  ناوتن  ادخ 
زگره و  هن . ای  دراد  شوخ  ار  نآ  لاح  هدیـشخب ، ودب  ادخ  هچ  نادب  دشاب  دونـشخ  رگم  درادن  نامیا  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب  چـیه  دـینادب 

ای درادب  شوخ  ار  نآ  لاح  تسوکین ، وا  يارب  تسوا و  هتسیاش  هچنآ  زج  دنکن  نآ  دریگ  شیپ  رد  يدونشخ  بیکش و  هک  یـسک  هب  ادخ 
هداد نامرف  نادب  نآرق  رد  ار  امـش  امـش و  زا  شیپ  نانمؤم  همه  ادـخ  اریز  برغم ،] ای   ] رهظ زامن  هژیو  هب  اهزامن  زا  تبقارم  راب  امـش  رب  هن .

هتفر و رد  هب  ادخ  شیک  زا  قیقحت  هب  دزارف  ندرگ  اهنآ  رب  درامش و  راوخ  ار  ناشیا  هک  ره  اریز  ناناملسم ، هب  يزرورهم  داب  امـش  رب  تسا .
هب هداد  روتـسد  نم  هب  مراگدرورپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اـم  ردـپ  دوب . دـهاوخ  وا  هاوخدـب  هدـننکراوخ و  ادـخ 
ات دنکفرب  ینوبز  یهاوخ و  دـب  يو  رب  شیوخ  بناج  زا  ادـخ  درمـش  راوخ  ار  یناملـسم  هک  ره  دـینادب  و  مزرو ، رهم  ناملـسم  نادنمتـسم 

. دوب دهاوخ  رتهاوخدب  وا  يارب  ادخ  تشگ و  دنهاوخ  وا  هاوخدب  زین  مدرم  هک  ییاج 
ادخ انامه  دیرادب ، ناشتسود  هک  دنراد  ار  قح  نیا  امش  رب  نانآ  سپ  ناتناملـسم ، نیکـسم  ناردارب  هب  تبـسن  دیریگ  شیپ  رد  یهلا  ياوقت 

راگدرورپ و دشاب  هتـشادن  تسود  هداد  روتـسد  شیتسود  هب  ادخ  هک  ار  یـسک  هک  ره  و  درادـب ، تسود  ار  نانآ  هداد  روتـسد  شربمایپ  هب 
لاح نیا  رب  دنک و  نایصع  ار  شلوسر  ادخ و  هک  ره  و  تسا ، هدرک  نایصع  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

36 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تسا هدرم  یهارمگ  رد  دریمب 

دزیخرب شلاچ  هب  ادخ  اب  هماج  نیا  بحاصت  رد  هک  ره  و  تسا ، ناحبس  دنوادخ  هماج  ّربکت  اریز  ّربکت  یـشنم و  گرزب  زا  دیـشاب  رذح  رب 
تـشرس زا  نآ  اریز  دـینک ، يزادـنا  تسد  متـس و  رگید  کـی  هب  اداـبم  دزاـس . شنوبز  راوـخ و  زیختـسر  زور  رد  دنکـش و  وا  تشپ  ادـخ 

ار هک  ره  و  تسا ، شکمتس  نآ  زا  ادخ  يرای  دنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شمتـس  ادخ  دنک  يّدعت  متـس و  هک  ره  انامه  تسین . ناراکوکین 
ناتنیرفن ادخ  هاگرد  هب  ات  دینک  یمادقا  ياهدیـشک  متـس  ناملـسم  هیلع  ادابم  دبای . تسد  یهلا  یگریچ  هب  ددرگ و  زوریپ  دـنک  يرای  ادـخ 
ناملـسم ياعد  انامه  دومرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ام  ردـپ  نامه  دـیامن . تباـجا  امـش  هراـب  رد  ار  وا  ادـخ  دـنک و 

انامه دومرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ام  ردپ  اریز  دیناسر ، کمک  رگید  کی  هب  دیاب  ددرگیم . باجتـسم  هدـیدمتس 
. تسا رتشیب  مارحلا  دجسم  رد  فاکتعا  اب  هارمه  ههام  کی  هزور  زا  ناناملسم  هب  يرای  دزم 

هَّللا یّلص  مرکا  ربمایپ  ام  ردپ  انامه  دربیم . رـس  هب  یتسدگنت  رد  هک  دینکفا  يراوشد  هب  یلاح  رد  ار  شیوخ  راکهدب  ناملـسم  ردارب  ادابم 
هک يزور  رد  دنوادخ  دهد  تلهم  ار  یتسدگنت  هک  ره  دنکفا و  یتخس  هب  ار  رگید  ناملـسم  یناملـسم  دیابن  دومرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. دهد ياج  شیوخ  هیاس  رد  ار  وا  دوب  دهاوخن  وا  هیاس  زج  ياهیاس 
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تعاس ات  یتعاس  رگید و  زور  ات  يزور  تسامـش  هدهع  رب  هک  ار  ادـخ  قوقح  ادابم  دـیراد ! يرترب  نارگید  رب  هک  هدـش  تمحر  هورگ  يا 
ریخ ندومن  ربارب  دنچ  ندرک و  باتـش  رد  دنوادخ  دنک  باتـش  دراد  هّمذ  رب  هک  ادخ  قوقح  تخادرپ  رد  هک  ره  اریز  دـیزادنا ، سپ  رگید 

رتاـناوت وا  ررقم  يزور  سبح  هب  ادـخ  دـنک  ریخأـت  تسوا  دزن  هک  یهلا  قوـقح  تخادرپ  رد  سک  ره  تسا ، رتاـناوت  ترخآ  اـیند و  رد  وا 
ات دیزادرپب  هدرک  امـش  يزور  ادخ  ار  هچنآ  قح  دروآ . مهارف  ار  شیوخ  يزور  تسناوت  دهاوخن  دهدن  يزور  ودـب  ادـخ  هک  ره  و  تسا ،

چیه هک  دزاس  دایز  نادـنچ  ار  نآ  و  دروآرب ، نآ  ندرک  ربارب  دـنچ  رد  ار  دوخ  نامیپ  دزاس و  كاـپ  امـش  يارب  ار  نآ  هدـنامیقاب  دـنوادخ 
. دنادن ار  نآ  يرترب  هنک  رامش و  نایناهج  يادخ  زج  سک 

انگنت هب  ار  ماما  دیناوت  رگا  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  نامدرم ! يا  دیامرفیم : زین 
37 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ییوگدـب ماما  حـلاص  ناوریپ  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنکفا  يراوشد  هب  ار  ماـما  هک  ره  اـنامه  دـینکم ، راوشد  وا  رب  ار  راـک  دـیزادنین و 
دیآ دورف  ماما  دزن  هاگیاج  نیدب  هک  ره  دـینادب  انـشآ . شتمرح  هب  ابیکـش و  شّقح  يادا  رب  دـنفرتعم و  ماما  لضف  هب  هک  یناسک  دـنکیم ؛

دنیابیکـش شّقح  يادا  رب  دنراد و  فارتعا  وا  لضف  هب  هک  ار  یناسک  حلاص و  ناوریپ  ماگنه  نیا  رد  اما  تسا و  هدنکفا  يراوشد  هب  ار  ماما 
ادخ و تنعل  و  ددرگ ، لدـب  تمحر  هب  ادـخ  يوس  زا  وا  نیرفن  و  دـنک ، ناشنیرفن  ماما ، يارب  يراوشد  داجیا  ببـس  هب  انـشآ  شتمرح  رب  و 
ره دومرف : تسا و  هدش  رداص  شیپ  زا  ناکین  هراب  رد  ادخ  روتـسد  هک  نامدرم  يا  دیـشاب  هاگآ  دـیآ . دورف  ناشیا  رب  نالوسر  ناگتـشرف و 
زا ادـخ  دزن  درادـب و  تسود  ار  ناـنمؤم  لوسر و  ادـخ و  دـیاب  تسا  یقیقح  نمؤم  هک  دـنک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  ادـخ  دراد  تسود  هک 

ناشیا زا  رتنیئاپ  تادوجوم  هن  يربمایپ و  بّرقم و  هتـشرف  چیه  اریز  دریذپب ، دسر  يو  هب  اهنآ  لضف  زا  هچ  ره  دـیوج و  يّربت  ناشنانمـشد 
. دسرن اهنآ  لضف  هنک  هب 

َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  تسا : هدومرف  رگتیاده  ناماما  نمؤم  ناوریپ  يرترب  رد  ادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ 
«. 1  » ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو 

لماک ار  شنامیا  ادخ  هکنیا  زا  دوشیم  داش  هک  ره  ناشيرترب ! ناماما و  دوخ  هب  دـسر  هچ  رگید  دوب  ناماما  ناوریپ  يرترب  زا  یـشخب  نیا 
اب هارمه  ادـخ  انامه  دریگ . شیپ  رد  هداد  رارق  نانمؤم  يارب  هک  یطیارـش  ناـمه  اـب  ار  ادـخ  ياوقت  دـیاب  یقیقح  ددرگ  ینمؤم  اـت  دـنادرگ 

- تشز ياهراک  زا  يرود  هنـسحلا و  ضرق  نداد  تاکز و  تخادرپ  زاـمن و  ندرک  اـپرب  ناـنمؤم ، ناـیاوشیپ  ربماـیپ و  وا و  نتـشاد  تسود 
ره تسا . هدمآ  یهلا  نخس  رد  هدش و  ریسفت  هکنآ  رگم  تسین  ادخ  تامّرحم  زا  ياهتکن  و  تسا ، هدرک  طرـش  ار  ناهنپ - ای  راکـشآ  هاوخ 

نیا زا  يروتسد  دهدن  هزاجا  دوخ  هب  دنکیم و  يرادنید  هناصلخم  یهلا  هاگرد  هب  ادخ  دوخ و  نایم  سک 
______________________________

ناربمایپ و اب  ینعی ]  ] هتـشاد یمارگ  ار  ناشیا  ادـخ  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  هرمز  رد  دـننک ، تعاـطا  ربماـیپ  ادـخ و  زا  هک  یناـسک  و  ( » 1)
(. هیآ 69 ءاسن / هروس  « ) دننامدمه وکین  هچ  نانآ  و  دنناگتسیاش ، نادیهش و  ناتسار و 

38 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ماـجنا رد  هـکنیا  زا  دـیزیهرپب  تـسا ، رامــش  هـب  یقیقح  ناـنمؤم  زا  دراد و  رارق  يدـنوادخ  زوریپ  بزح  رد  دریگ ، هدـیدان  ار  تاروتــسد 

«1  » َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  اُولَعَف  ام  یلَع  اوُّرُِصی  َْمل  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هچ ، دینک ، يراشف  اپ  هدش  نایب  نآرق  رد  هک  یهلا  نطاب  رهاظ و  تامّرحم 
[. تسا عیبر  نب  مساق  تیاور  اج  نیا  ات  ]

ار ادـخ  یهلا  روتـسد  نتـشاذگ  ورف  رد  هک  دـنتفاییم  رد  دـندشیم  بکترم  یهانگ  یـشومارف  يور  زا  هک  یماگنه  نیـشیپ  ناـنمؤم  ینعی 
هیآ زا  كرابت  دنوادخ  دوصقم  تسا  نیا  و  دنتشگیمن ، زاب  نادب  رگید  دندومنیم و  شزرمآ  بلط  وا  زا  ور  نیمه  زا  دناهدرک و  نایـصع 

. روکذم
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، دنیوش تسد  هتـشادزاب  هچنآ  زا  دنرب و  شنامرف  هداد  نامرف  هچنآ  رد  ات  هتـشاد  رذـح  رب  هداد و  نامرف  يور  نیا  زا  ادـخ  هک  دیـشاب  هاگآ 
زا وا  دراد و  زاب  يزیچ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  ره  دـنک و  تفایرد  ار  وا  ریخ  همه  تسا و  هدوب  وا  عیطم  دـنک  يوریپ  وا  نامرف  زا  هک  ره  سپ 

. دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دسر  رس  هب  شرمع  یهلا  نایصع  اب  هک  ره  تسا و  هدرک  نایصع  ار  ادخ  قیقحتب  دیوشن  تسد  نآ 
رگم تسین  يدنویپ  اهنآ  زا  رتنییاپ  يدوجوم  ره  ای  لسرم  ربمایپ  ای  بّرقم  هتـشرف  زا  معا  شتاقولخم  زا  يدـحا  ادـخ و  نایم  هک  دـینادب  و 

زین و  ادـخب . رگم  تسین  ییورین  دیـشاب و  یقیقح  ناـنمؤم  دـیهاوخیم  رگا  دیـشوکب  ادـخ  زا  يربناـمرف  رد  سپ  ادـخ ، زا  اـهنآ  يربناـمرف 
. تسامش يادخ  هَّللا  هچ  دیراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  ناتیادخ  زا  يربنامرف  داب  امش  رب  دیامرفیم :

یمالسا دشن  میلست  هک  ره  و  تسا ، ناملسم  قیقحتب  دش  میلـست  هک  ره  سپ  مالـسا ، نامه  میلـست  تسا و  میلـست  نامه  مالـسا  هک  دینادب 
. تسا هدناسر  یکین  شیوخ  هب  درب  نامرف  ار  ادخ  هک  ره  هچ ، درب ، نامرف  ار  ادخ  دیاب  دناسر  یکین  شیوخ  هب  دهاوخ  هک  ره  و  درادن .

یکین و نایم  و  تسا ، هتخاس  شیوخ  هّجوتم  ار  يدب  تیاهن  رد  دوش  ادخ  یصاعم  بکترم  هک  ره  اریز  دیوش ، ادخ  یصاعم  بکترم  ادابم 
يارب اریز  درادن ، دوجو  یهاگیاج  يدب 

______________________________

(. هیآ 135 نارمع / لآ  هروس  « ) دننکیمن يراشفاپ  تسا ،] هانگ  هک   ] دننادیم هکنآ  اب  دناهدش ، بکترم  هچنآ  رب  و  ( » 1)
39 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دینک يرود  وا  ناهانگ  زا  دیزیخرب و  ادخ  تعاطا  هب  سپ  تسا ، شتآ  ادخ  دزن  ناراکدب  يارب  تشهب و  ادخ  دزن  ناراکوکین 
. دنکیمن زاینیب  ادخ  زا  ار  امـش  يرگید  دوجوم  چیه  هن  لسرم و  ربمایپ  هن  بّرقم و  هتـشرف  زا  معا  یهلا  قیالخ  زا  کی  چیه  هک  دینادب  و 
هب سک  چیه  هک  دینادب  و  ددرگ ، دونـشخ  وا  زا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دـیاب  دـشخب  دوس  ودـب  ناعفاش  تعافـش  ادـخ  دزن  دـهاوخیم  هک  ره 

اهنآ زا  یشکرس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  زا  وا  رما  نایلاو  شربمایپ و  وا و  زا  يربنامرف  هب  رگم  دسرن  ادخ  يدونـشخ 
و ناقفانم ، نامه  نابّذکم  دننابّذکم و  نامه  نارکنم  هک  دینادب  دوشن ، رکنم  دایز  هچ  مک  هچ  ار  اهنآ  لضف  هچ  رگا  تسادخ  زا  یـشکرس 

مادک چیه  دیابن  « 1  » ًاریِصَن ْمَُهل  َدَِجت  َْنل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  تسا : هدومرف  ناقفانم  هراب  رد  قحب  ناحبـس  دنوادخ 
لها ار  وا  هدرک و  شنوریب  یتسرد  قح و  تفـص  زا  شیادخ  هک  يدرف  چـیه  زا  تسا ، ناسرت  وا  زا  دراد و  ادـخ  نامرف  هب  لد  هک  امـش  زا 

زا سنا  نیطایـش  هک  یتسردب  و  دنـشاب ، نج  سنا و  نیطایـش  ناشیا  مه  هدادن  رارق  قح  لها  ادخ  هک  ار  سک  ره  اریز  دـسرتب ، هتخاسن  نآ 
هدرک و اهنآ  هراـب  رد  ادـخ  هک  یفطل  زا  ار  قح  لـها  ناوت  تروص  رد  دـنهاوخیم  دـننک و  هسوسو  مه  هب  هک  دـنرادروخرب  بیرف  رکم و 

نانمـشد بیترت  نیدب  ات  تسا  هدادن  رارق  نآ  لها  زا  ار  سنا  نیطایـش  دـنوادخ  هک  ینید  دـننادرگرب ، هدومن  دوخ  نید  هب  هجوتم  ار  ناشیا 
میرک نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دندرگن  ربارب  رگید  کی  اب  دنوشن و  رگید  کی  کیرـش  بیذکت  راکنا و  کش و  رد  قح ، لها  ادـخ و 

زا هکنیا  زا  هتـشاد  زاب  دـندوب  قح  يرای  لـها  هک  ار  اـهنآ  دـنوادخ  سپـس  «. 2  » ًءاوَس َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  اـمَک  َنوُرُفْکَت  ْوـَل  اوُّدَو  دـیامرفیم :
. دنریگب يروای  تسود و  دوخ  يارب  ادخ  نانمشد 

______________________________

(. هیآ 145 ءاسن / هروس  « ) تفای یهاوخن  يروای  نانآ  يارب  زگره  و  دنخزود ، تاجرد  نیرتورف  رد  ناقفانم  يرآ ، ( » 1)
«. دیشاب ربارب  مه  اب  ات  دیوش ، رفاک  زین ] امش  هک   ] دنراد وزرآ  دناهدش ، رفاک  ناشدوخ  هک  هنوگ  نامه  ( » 2)

(. هیآ 89 ءاسن / هروس  )
40 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هدرک ناتـصوصخم  نادب  ار  امـش  راگدرورپ  هک  قح  يرای  زا  دنکفا و  ناتـساره  هب  امـش ، راک  رد  ناشهلیح  سنا و  نیطایـش  گنرین  دـیابن 
و دیبلطب ، وا  زا  تعاط  اب  ار  ناتیادخ  يدونشخ  راک  نیا  اب  دینارب و  اهنآ  دوخ و  نایم  تسا  نآ  زا  رتهب  هچنآ  اب  ار  يدب  امـش  دراد و  ناتزاب 
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. تسین نیطایش  نیا  نایم  رد  يریخ  هکنآ  لاح 
رب دندرگ و  ناتنمشد  دنبایرد  امش  زا  ياهتکن  نآ  هراب  رد  اهنآ  رگا  اریز  دیزاس ، راکـشآ  اهنآ  يارب  ار  ادخ  نید  لوصا  تسین  اور  امـش  رب 

فاصنا و چیه  نارجاف  تلود  رد  دنوش و  وربور  امـش  اب  دیرادیم  دب  هچنآ  ره  هب  دنـشوکب و  ناتیدوبان  هار  رد  دنریگ و  راک  هب  امـش  هیلع 
لها هلزنم  هب  ار  دوخ  هک  تسین  هتسیاش  قح  لها  يارب  اریز  دیسانشب ، لطاب  لها  دوخ و  نایم  ار  شیوخ  هاگیاج  امش  دنهدن . امش  هب  یّقح 

؟ دناهتفاینرد نآرق  رد  ار  ادخ  نخس  نیا  یگنوگچ  اهنآ  ایآ  درگنن . لطاب  لها  نانوچ  قح  لها  هب  دوخ  دزن  ادخ  هچ  دنروآرد ، لطاب 
«. 1  » ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ 

دوخ رب  ار  ادـخ  راک  نیا  اب  هک  دـیهدن  رارق  لطاب  لـها  ضرعم  رد  ار  ناـتنید  ماـما و  ادـخ و  دـینادب و  لـطاب  لـها  زا  رتـالاو  ار  دوخ  نأـش 
هک دـیهنناو ، دـنهدیم  روتـسد  وا  تعاط  هب  هک  ار  یناسک  رما  یهلا و  رما  حالـص ! لها  يا  سپ  دـیوشیم . دوباـن  دـیزاسیم و  نیگمـشخ 

. دزاس نوگرگد  ار  امش  تمعن  دنوادخ 
یتسود و دوخ  نافیدرمه  يارب  و  دیرامـش ، نمـشد  ار  دوخ  نافلاخم  وا  هار  رد  دیرادب و  تسود  دراد  ار  امـش  یگژیو  هک  ره  ادـخ  يارب 

مسر نیا  دیرادب . غیرد  دننکیم  زواجت  امـش  هب  دنزرویم و  ینمـشد  امـش  اب  هک  نارگید  زا  ار  نآ  دینک و  ناغمرا  ار  شیوخ  یهاوخریخ 
هدـیدان ار  نآ  دـینز و  راـک  هب  نآ  رد  ار  شیوخ  درخ  دـینک و  شکرد  دیناتـسب و  ار  نآ  سپ  هتخوـمآ ، اـم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تساـم 

. دیهناو تسا  قفاوم  ناتسوه  يوه و  اب  هچنآ  دیریگب و  دراد  ییوسمه  امش  تیاده  اب  هچنآ  دیریگن .
______________________________

نوـچ ار  ناراـگزیهرپ  اـی  مینادرگیم ، نـیمز  رد  نادـسفم  نوـچ  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياـهراک  هدـیورگ و  هـک  ار  یناـسک  رگم ]  ] اـی ( ) 1)
(. هیآ 28 هروس ص / ( »؟ میهدیم رارق  ناراکدیلپ 

41 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ادخ هار  رد  سپ  تسا . هتخورف  یگرزب  ادخ  نید  هب  دنک  یگرزب  ادخب  ياهدنب  رگا  هک  دینادب  و  دشورف ، یگرزب  ادخب  ياهدنب  چیه  دـیابن 

تـسین ییورین  ناوت و  دشخب و  هانپ  ودب  نتخورف  یگرزب  زا  ار  امـش  ام و  ادخ  دیـشاب . راک  نایز  ات  دیدرگن  زاب  بقع  هب  دـیورب و  میقتـسم 
. ادخب رگم 

نآ زا  ار  وا  دیامن و  دب  شرظن  رد  ار  ّرش  دنوادخ  هکنآ  ات  دریمن  دشاب  هدش  قلخ  نمؤم  شنیرفآ  لصا  رد  ياهدنب  رگا  انامه  دیامرفیم : زین 
شیپ رد  شمرن  هار  هدیـشخب و  شتیفاـع  ّربکت  زا  درک ، رود  نآ  زا  ار  يو  تخاـس و  شوخاـن  وا  يارب  ار  يدـب  ادـخ  هک  ره  و  دزاـس ، رود 
هرانک تسا  یهلا  مشخ  بجوم  هچنآ  زا  و  دوش ، رادـیدپ  وا  رد  ینمادـکاپ  شمارآ و  راقو و  هداشگ و  هرهچ  ددرگ و  راتفر  شوخ  دریگ و 

هجو چیه  هب  رگید  و  دزاس ، يزور  يو  هب  ار  مدرم  اب  تموصخ  كرت  ترـشاعم و  نسح  اهنآ و  اب  ارادـم  مدرم و  یتسود  دـنوادخ  دریگ و 
ار وا  دنادرگ و  بوبحم  وا  يارب  ار  ّرـش  ادخ  ات  دریمن  وا  درک ، قلخ  رفاک  شنیرفآ  لصا  رد  ار  ياهدنب  ادـخ  هاگ  ره  و  ددرگن ، نآ  نوماریپ 

یگزره ددرگ و  قالخا  دب  دوش و  تخـس  شلد  ددرگ و  يروحم  دوخ  ّربکت و  راتفرگ  درادب  تسود  ار  ّرـش  نوچ  و  دزاس ، کیدزن  نادب 
رد ادخ  یصاعم  دیوشن و  تسد  اهنآ  زا  دوش و  تامّرحم  بکترم  دزاس و  ادیوه  ار  وا  ّرـس  ادخ  دشاب و  كدنا  شمرـش  و  دوش ، رادومن  وا 

هاگرد زا  ار  نآ  دـیبلط و  تیفاع  ادـخ  زا  رفاک ! نمؤم و  نایم  عضو  تسا  رود  هچ  و  دزرو ، ضغب  نآ  لها  یهلا و  تعاـط  هب  دریگ و  شیپ 
رد ندیشک  یتخـس  هتـسویپ و  يالب  اریز  دیزاس ، ابیکـش  ایند  رد  الب  لّمحت  يارب  ار  دوخ  و  ادخب ، رگم  تسین  ییورین  تّوق و  دییوجب و  وا 

کلم زا  يارـس  رگید  رد  دراد و  يرتهب  ماجنا  تسا ، هداد  ار  نانآ  یتسود  روتـسد  ادخ  هک  یناسک  وا و  یتسود  ادخ و  تعاط  هار  رد  ایند 
هتـسویپ و هدرک  عونمم  ار  اهنآ  یتسود  ادـخ  هک  یناسک  یتسود  ادـخ و  زا  ینامرفان  رد  نآ ، ییافوکـش  یمّرخ و  اهتمعن و  هچ  رگا  ایند ،

ْمُهاْنلَعَج َو  هدرب : مان  ناشیا  زا  شنآرق  رد  هک  هداد  روتسد  یناماما  یتسود  هب  دنوادخ  هچ  دشاب ، یپایپ 
42 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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تیالو زا  ادخ  هک  اهنآ  و  تسا . هداد  روتسد  ناشیا  زا  يربنامرف  تیالو و  هب  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ  و  «. 1  » انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  زا  ناماما  رب  هدومرف  رّدقم  ایند  رد  ادخ  هک  دنتـسه  یهارمگ  نایاوشیپ  نامه  هدومرف  یهن  ناشتعاط  و 

. دوش ققحم  اهنآ  رب  باذع  نامرف  ات  دننک  تیصعم  ار  شلوسر  ادخ و  ناشتموکح  رد  و  دنبای ، تموکح  هَّللا  ءایلوا  مّلس و  و 
رد ادخ  هچنآ  رد  دینک  ّربدت  سپ  دیشاب . وا  زا  شیپ  ناربمایپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اب  امش  دوش ، ققحم  نانآ  رب  باذع  ات  و 

یشوخان یشوخ و  رد  امش  هب  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  سپـس  و  اهنآ ، نمؤم  ناوریپ  شناربمایپ و  يراتفرگ  زا  تسا  هدرک  تیاکح  دوخ  نآرق 
. تسا هدیشخب  ناشیدب  هک  دشخب  ار  يربص  نامه  یتحار ، تّدش و  و 

تامّرحم زا  اهنآ  عرو  عوشخ و  ملح و  شمارآ و  راقو و  و  ناحلاص ، تیادـه  داب  امـش  رب  و  دـییوج ، هزیتس  دـیتفارد و  لطاب  لها  اـب  اداـبم 
دوخ زا  شیپ  ناکین  ماقم  هب  ادخ  دزن  دینکن  نینچ  رگا  اریز  وا ، تعاط  هب  لمع  اب  ادخ  تیاضر  بلج  رد  نانآ  ششوک  يرادافو و  و  ادخ ،

. دیزاین تسد 
قح هب  شنابز  دیشخب  ودب  ار  تمعن  نیا  نوچ  و  دیاشگب ، مالـسا  شریذپ  يارب  ار  شاهنیـس  دهاوخب  ریخ  ياهدنب  يارب  ادخ  رگا  هک  دینادب 
لاح نیا  رب  رگا  و  دـسر ، لامک  هب  شمالـسا  دروآ  درگ  وا  يارب  ار  همه  نیا  ادـخ  هاگ  ره  و  دـنک ، لمع  دـهد و  لد  نادـب  ددرگ و  ایوگ 

و دشاب ، ناشیرپ  گنتلد و  دراذـگاو و  دوخ  هب  ار  وا  دـهاوخن  يریخ  شاهدـنب  هب  ادـخ  رگا  و  یقیقح . یناملـسم  نانوچ  تسا  هدرم  دریمب ،
وا يارب  عضو  نیا  نوچ  و  دهدن ، ودب  لمع  قیفوت  ادخ  تسا  هتسبن  نادب  لد  هک  اجنآ  زا  و  ددنبن ، نادب  لد  دنار  وا  نابز  رب  ار  قح  مه  رگا 

لمع نادب و  نداد  لد  قیفوت  شیادخ  هکنآ  اب  قح  هب  وا  نابز  فارتعا  نامه  و  دوب ، دهاوخ  قفانم  ادخ  دزن  دریمب  هک  ییاج  ات  دـیآ  دـیدپ 
. ددرگ تّجح  وا  رب  هدادن ، يو  هب  نآ  هب  ندرک 

ار امـش  هک  یتقو  ات  دنادرگ ، وگقح  ار  ناتنابز  دیاشگب و  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  امـش  هنیـس  دیهاوخب  وا  زا  دیریگ و  شیپ  رد  ادخ  ياوقت 
رارق قح  رب  امش  هک  یلاح  رد  دناریمیم 

______________________________

(. هیآ 73 ءایبنا / هروس  « ) دندرکیم تیاده  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  ( » 1)
43 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. ادخب رگم  تسین  یتّوق  ورین و  و  دهد ، رارق  دوخ  زا  لبق  ناکین  تشگزاب  نوچ  ار  امش  تشگزاب  و  دیراد ،
هب دنوادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دیامن ، يوریپ  ام  زا  ددنب و  یهلا  تعاط  هب  رمک  دیاب  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  دـنادب  هک  دراد  تسود  هک  ره 

«. 1  » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دومرف : شربمایپ 
ادـخب و  تسا ، هدرک  لخاد  زین  ار  ام  زا  يوریپ  دوخ  يربناـمرف  رد  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسا  هدربن  ناـمرف  ادـخ  زا  ياهدـنب  دـنگوس  ادـخب 

رانک ار  ام  زا  يوریپ  سک  چیه  دنگوس  ادـخب  و  دراد ، تسود  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسا  هدرکن  يوریپ  ام  زا  ياهدـنب  زگره  دـنگوس 
ره و  هدومن ، نایصع  ار  ادخ  هکنآ  رگم  تسا  هتشادن  نمشد  ار  ام  سک  چیه  دنگوس  ادخب  و  تسا ، هتـشاد  نمـشد  ار  ام  هکنآ  رگم  هداهنن 

نایناهج دنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  و  دنکفا . شـشتآ  رد  ور  هب  دنادرگ و  راوخ  ار  وا  دـنوادخ  دـهد ، فک  زا  دوخ  ناج  یهلا  نایـصع  اب  هک 
. تسا

دهز هراب  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفیحص 

تیاور هّیطع  نب  کلام  زا  بوبحم ، نب  نسح  زا  همه  شردپ ؛ زا  میهاربا  نب  یلع  و  یـسیع ؛ نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  ییحی  نب  دّـمحم  [ 2]
هب بلاط  یبا  نب  ّیلع  دهز  هراب  رد  هچنآ  زج  دشاب  رتدهاز  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  یسک  مدینشن  تفگ : هک  هزمح  وبا  زا  دناهدرک 
رد ار  هک  ره  دادیم  دنپ  تفگیم و  نخـس  دهز  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نوچ  دیوگیم : هزمح  وبا  تسا . هدیـسر  نم 
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. دنایرگیم دوب  شروضح 
ار هچنآ  نم  دوب و  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لوق  زا  دهز  نوماریپ  يراتفگ  نآ  رد  هک  مدناوخ  يرتفد  دیوگیم : هزمح  وبا 
تخانـش و ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرک ، هضرع  ناشیا  هب  دوب  نآ  رد  ار  هچنآ  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  متـشون و  دوب  نآ  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  تسناد و  تسرد 
______________________________

هدنزرمآ دنوادخ  دیاشخبب و  امـش  رب  ار  امـش  ناهانگ  درادب و  ناتتـسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : ( » 1)
(. هیآ 31 نارمع / لآ  هروس  « ) تسا نابرهم 

44 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
يا تسا . یفاک  امـش  ام و  يارب  نایوگروز  شروی  نادوسح و  زواجت  ناراکمتـس و  گنرین  رد  دنوادخ  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

ار امـش  دناهتـسب  لد  نآ  رذـگدوز  تسپ و  هدیـسوپ و  يالاک  رب  هتـسویپ  هک  ناشیا  بلط  اـیند  رادـم و  اـیند  ناوریپ  اـهتوغاط و  ناـنمؤم !
. دنبیرفن

هتسویپ ینطو  یندنام و  يارس  نانوچ  ایند  نیا  هب  و  رانک ، رب  هتشاد  ناترانک  رب  هچنآ  زا  دیـشاب و  رذح  رب  هتـشاد  رذح  رب  ناتیادخ  هچنآ  زا 
نآ و ندش  نوگرگد  ناراگزور و  تشذگرد  تسا  يدومنهر  یهاگآ و  امـش  يارب  ناهج  نیا  دوخ  زا  دـنگوس  ادـخب  دـیروآیم ، يور 

. ایند يوس  زا  نارادمایند  ندش  هتفرگ  يزاب  هب  نآ و  ییوخ  هدیرد 
يدـنپ نیا  رد  سپ  دـناشک ، شتآ  هب  زور  ادرف  ار  یماوقا  دـهد و  یگیام  ورف  ار  نارورـس  دـشخب و  يدـنلب  ار  مانمگ  هک  تسا  ناـهج  نیا 

. يرایشه ره  يارب  يادنهدرادشه  ینومزآ و  و  تسا ،
نیطالــس و زا  ساره  راـگزور و  ياـهیراوگان  قحاـنب ، ياـهشور  هزاـت و  ياهتعدـب  دـسریم و  امــش  هـب  زور  هنابــش  رد  هـک  يروـما 

ادـخ هک  اـهنآ  زا  یکدـنا  رگم  دزاـسیم ، لـفاغ  قح  ناربـهر  تخانـش  تیادـه و  دوجو  زا  یهاـگآ و  زا  ار  اـهلد  یناطیـش ، ياـههسوسو 
. تسا هتشاد  ناشهاگن 

ار وا  شیادخ  هک  یسک  رگم  دسانشیمن  ار  نادب  ندش  هتفیرف  نایز  هرخالاب  نآ و  عاضوا  ندش  ور  ریز و  ناراگزور و  شدرگ  سک  چیه 
هدیـشیدنا اهراب  و  تسا ، هتـسج  يرای  دهز  زا  هار  نیا  رد  تسا و  هدومیپ  ار  لدتعم  هار  تسا و  هداهن  ماگ  دشر  هار  هب  تسا و  هدرک  ظفح 

هب تسا و  هتفرگ  رانک  نآ  تاّذل  زا  تسا و  هدیشوپ  مشچ  ایند  يارذگ  یمّرخ  زا  تسا و  هتشاد  زاب  ار  شیوخ  تسا و  هتفرگ  دنپ  ربص  اب  و 
اب یگدـنز  تسا و  هدوـب  گرم  ندیـسر  بقارم  هدیـشوک و  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  تسا و  هدرپـس  لد  ترخآ  راگدـنام  ياـهتمعن 

یهارمگ و ياهتعدـب  هزات و  ياههنتف  هب  درگنیم و  زیت  نشور  هاگن  اب  تسایند  نیا  رد  هچنآ  رب  وا  تسا . هتفاـی  راوگاـن  ار  رگمتـس  مدرم 
. دراد مشچ  رگمتس  نیطالس  متس 

رس تشپ  ار  جرم  جره و  هنتف و  ردقنآ  هتشذگ  ناراگزور  رد  امش  دنگوس  مدوخ  ناجب 
45 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ادـخ زا  سپ  دـییوجب ، هر  نیمز  نادـساف  نازواجتم و  ناراذـگتعدب و  ناـهارمگ و  زا  ندرک  يرود  هب  نآ  وترپ  رد  دـیناوتب  هک  دـیاهداهن 
هدـش تعاطا  وا  زا  سپ  هدـش ، وا  يوریپ  هک  یـسک  تعاط  زا  دنرتراوازـس  تعاط  هب  هک  یناسک  تعاط  ادـخ و  تعاط  هب  دـیبلط و  يراـی 

. دیدرگ زاب  تسا ،
دنورن نوریب  ینامرفان  هانگ و  هاگلزنم  زا  یمدرم  زگره  دنگوس  ادخب  یهلا ، هاگرد  رد  روضح  ترـسح و  ینامیـشپ و  زا  شیپ  زیهرپ  زیهرپ 

. دنتفای میخو  یتشونرس  هکنآ  زج  دندیزگنرب ، ترخآ  رب  ار  ایند  یمدرم  زگره  و  یهلا ، باذع  يوس  هب  رگم 
انامه و  دراداو ، ادـخ  زا  يربنامرف  هب  ار  وا  شـسرت  دـسارهب و  وا  زا  دسانـش  ار  ادـخ  هک  ره  دـنهارمه ، رای  ود  کـین  رادرک  یـسانشادخ و 
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: دیامرفیم دنوادخ  و  دنتفای ، تمحر  وا  يوس  هب  دندرک و  راک  وا  يارب  دنتخانش و  ار  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  ناوریپ  نادنمـشناد و 
ياهزور دیزادرپب و  یهلا  تعاط  هب  نآ  رد  دیهاوخن و  ادـخ  تیـصعم  اب  ایند  نیا  رد  ار  يزیچ  سپ  «. 1  » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ 

هب دراد و  يرتمک  هذخاؤم  هویـش  نیا  هچ ، دشخب ، تاجن  یهلا  باذـع  زا  ار  امـش  ادرف  هک  دیـشوکب  نآ  يوس  هب  دیرمـش و  تمینغ  ار  نآ 
ار ناشیا  زا  تعاـط  دـنوادخ  هک  ار  یناـسک  زا  يربناـمرف  یهلا و  روتـسد  سپ  تسا . رتشخب  دـیما  تاـجن  يارب  رتکیدزن و  یهاوخ  رذـع 
ادـخ و تعاط  رب  دـسریم  امـش  هب  اهنآ  مّرخ  يایند  ببـس  هب  ناشکرـس  يوس  زا  هک  ار  يروما  و  دـیرادب ، شیپ  زیچ  همه  رب  هدرک  بجاو 

. دیرادم مدقم  دوخ  رمالا  بحاص 
تـشادزاب ار  امـش  وا  تسادرف و  مکاح  هک  دناریم  مکح  یبابرا  امـش  ام و  رب  و  امـش ، هارمه  هب  زین  ام  دییادخ و  ناگدنب  امـش  هک  دـینادب 

زج هک  يزور  رد  نایناهج  راگدرورپ  رب  هضرع  شـسرپ و  تشادزاب و  زا  شیپ  دیوش  خساپ  هدامآ  دیاب  و  دسرپیم ، زاب  امـش  زا  دنکیم و 
ناسنا شزوپ  و  بیذکت ، ار  یقداص  هن  دنک و  قیدـصت  ار  یبذاک  هن  ماگنه  نآ  رد  دـنوادخ  هک  دـینادب  و  دز . دـناوتن  مد  یـسک  وا  نذا  هب 

اب وا  دریذپن . ار  روذعم  ریغ  صخش  رذع  دیامنن و  در  ار  راوازس 
______________________________

(. هیآ 28 رطاف / هروس  « ) دنسرتیم وا  زا  هک  دننایاناد  اهنت  ادخ  ناگدنب  زا  ( » 1)
46 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

شیوخ دوبهب  هب  دـیریگ و  شیپ  رد  ادـخ  ياوقت  ادـخ  ناگدـنب  يا  سپ  دراد ، تّجح  شقیالخ  همه  رب  ناشیا  زا  سپ  ءایـصوا  ناربماـیپ و 
ادخ هراب  رد  زورید  هچنآ  زا  دشک  ینامیـشپ  یناسنا ، دیاش  دیاهدش . تسود  وا  اب  یهلا  تعاط  رد  هک  دیرب  نامرف  یناسک  زا  دـیدنب و  رمک 

زا دریذپیم و  ار  هبوت  هک  تسوا  هچ ، دیدرگ ، زاب  ودب  دیبلطب و  شزرمآ  ادـخ  زا  و  تسا ، هتخاس  عیاض  ار  ادـخ  قوقح  و  هدرک ، یهاتوک 
. دینکیم هچ  امش  دنادیم  درذگیمرد و  هانگ 

زا دیشاب و  رذح  رب  نانآ  بیرف  هنتف و  زا  دیدرگ . هیاسمه  ناراکهبت  اب  دیناسر و  يرای  نارگمتـس  هب  دینک و  ینیـشنمه  ناراکهانگ  اب  ادابم 
رب ماما  نامرف  ربارب  رد  دزرو  یماکدوخ  دریذپ و  ینییآ  ادخ  نید  زج  دزرو و  تفلاخم  ادخ  ءایلوا  اب  هک  ره  دینادب  و  رود . هب  ناشیا  هصرع 
هک دنـشاب  یناگدرم  نانآ  سپ  هدش . هریچ  نانآ  رب  یتخبدب  هک  ییاهرکیپ  دعلبیم ، ار  ناجیب  ياهرکیپ  هک  دشاب  ینازوس  شتآ  رد  قح ،

. دندرکیم ساسحا  ار  نآ  زوس  یکاندرد  دندوب  هدنز  رگا  و  دنباین ، ار  شتآ  شزوس 
لقتنم رگید  یتردق  هب  یهلا  تردق  زا  امـش  هک  دینادب  و  امـش ، ندرک  تیاده  ببـس  هب  دیهن  ساپـس  ار  ادخ  دیریگ و  دنپ  ناروهدـید ! يا 
بادآ هب  دیریگ و  دوس  دنپ  زا  سپ  دیوشیم ، هتخیگنارب  اهنآ  يوس  هب  دننیبیم و  ار  امش  لامعا  شلوسر  ادخ و  هک  قیقحتب  و  دیوشیمن ،

. دیریذپ بدا  ناکین 

دوخ نارای  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  شرافس  دنچ 

ماما هک  تسا  هدرک  تیاور  ینادمه  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  فاوصلا ، نب  دحاولا  دبع  زا  یمصاع ،)  ) یفوک دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  [ 3]
منکیم شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  دومرفیم : شرافس  نینچ  دوخ  نارای  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  مظاک 

دای هناصلاخ  ار  ادخ  دیهد و  رارق  شیوخ  ینورد  راعـش  ار  يوقت  و  تسا ، هدنهانپ  هدـنزیرگ  دامتعا  و  راودـیما ، هدـنیوج  هطبغ  بجوم  هک 
زا هک  دیرگنب  يدهاز  نوچمه  ایند  هب  دومیپ . دیهاوخ  ار  يراگتـسر  قیرط  و  تشاد ، دیهاوخ  ار  یگدنز  نیرتهب  بیترت  نیدـب  هک  دـیروآ 

درد هب  ار  نما  رد  فرسم  دنار و  دهاوخ  دوخ  زا  ار  نکاس  نیزگیاج  ایند  اریز  دش ، دهاوخ  ادج  نآ 
47 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دروآ دهاوخ 
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ات تسیچ  دیآ  نآ  زا  هچنآ  هک  دـنادیمن  یـسک  تسین و  نآ  تشگرب  رد  يدـیما  رگید  تفر ، درک و  تشپ  دـنادرگ و  يور  ایند  زا  هچنآ 
اب نآ  رد  يراگدـنام  تسا و  هتخیمآ  نزح  هب  نآ  یناـمداش  تـسا . اـنف  نآ  يراگدـنام  و  ـالب ، نآ  شیاـسآ  یپ  رد  دـشکب . ار  نآ  راـظتنا 

شبآ دـیآ ، تفگـش  رد  دـنیبب  ار  نآ  سک  ره  و  تسا ، دابآ  زبسرـس و  شهاگارچ  هک  تسا  یغاـب  ناـنوچ  اـیند  هارمه . یتسـس ، فعض و 
دیزای تسد  یگتخپ  هب  هایگ  هاگ  ره  ات  هدیشک  دوخ  هب  ار  تبوطر  من و  شهایگ  لگ و  تخرد و  هشیر  كاپ ، شکاخ  تسا و  راوگشوخ 

مه زا  هدروآرد  ییابیز  هتـشر  هب  هچ  ره  دزیر و  نیمز  رب  دـنک و  رپرپ  ار  شیاهگرب  دزوب و  ینافوط  هاگان  تفاـی  لادـتعا  نآ  ياـههخاش  و 
«. 1  » ًارِدَتْقُم ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  ًامیِشَه  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دناشاپب 
. دناسر امش  هب  يدوس  كدنا  اما  دنکیم  هدز  تفگش  رایسب  ار  امش  هک  دیرگنب  نانچ  ار  ایند  سپ 

هلیسو هبطخ  هب  فورعم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

نوگانوگ بهاذم  رد  هعیـش  فالتخا  ربمایپ ! دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  رب  دیوگیم : دـیزی  نب  رباج  [ 4]
یگدـنکارپ تهج  فـالتخا و  نیا  هاگتـساخ  اـهنآ و  فـالتخا  موهفم  هب  ار  وـت  اـیآ  رباـج ! يا  دوـمرف : ترـضح  سپ  تسا . هتخادـگ  ارم 

؟ مزاسن هاگآ  ناناملسم 
رکنم رباج ! يا  يوپم . فالتخا  هار  وت  دـنتفر  فالتخا  ییادـج و  هار  هب  اهنآ  رگا  رباـج ! يا  دومرف : ربماـیپ . دـنزرف  يا  يرآ  مدرک : ضرع 

دیهاوخب رگا  مدرک : ضرع  رادـهگن . دای  رد  نک و  شوگ  رباج ! يا  شتایح . نامز  رد  تسا  ربمایپ  رکنم  نوچمه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
. منک نینچ 

زور تفه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  انامه  ناسرب . نارگید  هب  ار  نآ  دوریم  تبکرم  هک  اجنآ  ات  و  رادـهگن ، دای  رد  راد و  شوگ  دومرف :
فیلأت يروآدرگ و  زا  تغارف  زا  سپ  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ 

______________________________

(. هیآ 45 فهک / هروس  . ) تساناوت يزیچ  ره  رب  هراومه  هک  تسادخ  و  دندرک ، شاهدنکارپ  اهداب  ( 1)
48 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

همه و  وا ، دوـجو  رگم  دنـسر  يزیچ  ره  هب  هک  درک  دـنب  رد  ار  ماـهوا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـناوخ : هبطخ  نینچ  هنیدـم  مدرم  يارب  نآرق 
هک ناـمه  تسوا  هکلب  تسا ، رود  هب  یلکـش  مه  هباـشت و  زا  وا  اریز  دروآ ، لاـیخ  رد  ار  وا  تاذ  هـکنیا  زا  تشادـهگن  هدرپ  رد  ار  اـهدرخ 
زیچ همه  رد  و  تفاسم ، اب  هن  اّما  تسادج  زیچ  همه  زا  ددرگن . هراپ  هراپ  ددع ، هیزجت  هب  شلامک  تافـص  رد  دـباین و  هر  شتاذ  رد  توافت 
رارق يرگید  ملع  شمولعم  وا و  ناـیم  و  تسا ، تاذ  دوخ  هب  شملع  تسین و  رازبا  هب  وا  شناد  تجزاـمم . شزیمآ و  اـب  هن  اـّما  تسا  ردـنا 
دوش هتفگ  رگا  و  تسا ، یلزا  شدوجو  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا  هدوب  دوش  هتفگ  رگا  دـشاب . دوخ  مولعم  هب  اـناد  نآ  هلیـسو  هب  هک  درادـن 

يرگید دوبعم  دتسرپ و  ار  وا  زج  هکنآ  نخس  زا  ادخ  تسا  گرزب  هّزنم و  سپ  درادن . هار  وا  رد  يدوبان  هک  تسانعم  نیا  هب  تسه  هشیمه 
تسا و هدـینادرگ  بجاو  دوخ  رب  ار  نآ  شریذـپ  ددنـسپیم و  شدوخ  يارب  شقلخ  زا  هک  یـساپس  هب  میهنیم  ساپـس  ار  وا  دریگ . وا  زج 
هدنب و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  درادـن ، يزابنا  تسا و  یکی  تسین ، یهلا  هَّللا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ 

نیا هک  یلمع  يوزارت  دشاب  کبس  دننادرگیم . ربارب  نیدنچ  ار  لمع  دنربیم و  الاب  ار  نخس  هک  دنتسه  تداهـش  ود  نیا  و  تسوا ، ربمایپ 
هب یبایماک  تسا ، تداهش  ود  نیا  هب  هتسب  دنهن . نآ  رد  ار  تداهش  ود  نیا  هک  یلمع  يوزارت  دشاب  نیگنس  دنرادرب ، نآ  زا  ار  تداهش  ود 

. دیباییم تسد  تمحر  هب  زامن  اب  دییآیم و  رد  تشهب  هب  تداهـش  ود  نیا  وترپ  رد  امـش  طارـص . زا  تشذگ  خزود و  زا  تاجن  تشهب و 
: دیتسرف رایسب  دورد  ناتربمایپ  رب 

! مدرم يا  « 1 «. » ناوارف مالس  دیتسرف و  دورد  وا  هب  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم . دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتشرف  دنوادخ و  انامه  »
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ياهماج هبوت و  زا  رتّقفوم  یعیفـش  ییاسراپ و  عرو و  زا  رتنوصم  ياهعلق  يوقت و  زا  رتزیزع  یتمارک  تسین و  مالـسا  زا  رترب  یفرـش  انامه 
، تعانق زا  رتتورث  رپ  یجنگ  هن  تعانق و  هب  نداد  لد  زا  رتهدـنروآرب  زاین  یلام  هن  و  تمالـس ، زا  رتعینم  ینابهاگن  یتسردـنت و  زا  رتاـبیز 

ار دوخ  شیاسآ  دنک  هدنسب  یگدنز  نارذگ  تیافک  هب  هک  ره  دراد . دوجو 
______________________________

هیآ 56. بازحا / هروس  ( 1)
49 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تسا و نید  تفآ  دسح ، یتحاران . بکرم  ایند  عمج  تسا و  جنر  دـیلک  ایند  هب  شیارگ  تسا . هدـیمرآ  شمارآ  دـهم  رد  هدرک و  اج  رب  اپ 
بیاعم ياهیتساک  هدـنروآ  درگ  زآ  و  دـناریم ، گرم  يوس  هب  متـس  ّتیمورحم . بجوم  ناـهانگ و  هاـگترپ  رد  نداـتفا  ببـس  يدـنمزآ 

ناـیز هب  هک  یتراـجت  دوـش و  رجنم  تیمورحم  هب  هک  ییوزرآ  دـباین و  قـقحت  هک  يدـیما  ددرگ و  بآ  رب  شقن  هک  يزآ  اـسب  هچ  تـسا .
تـسا يدنبندرگ  دب  هچ  و  تسا ، هدننکاوسر  ياهیراوگان  ضرعم  رد  دزادنا ، يراک  رد  هتـسب  مشچ  ار  دوخ  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  دـماجنا .

. نمؤم يارب  هانگ  دنبندرگ 
یلاـمج مـشخ و  زا  رتنوـبز  یبـسن  بدا و  زا  رتاـسر  یبـسح  يراـبدرب و  زا  رتـالاب  یتّزع  شناد و  زا  رتدــنمدوس  یجنگ  اـنامه  مدرم ! يا 

گرم زا  رتکیدزن  یبئاغ  چیه  و  یـشوماخ ، زا  رتهدنرادهاگن  ینابهاگن  چیه  تسین و  غورد  زا  رتدب  یتشز  چیه  تسین . درخ  زا  رتهدنبیز 
. تسین

سوسفا دـنراد  نارگید  هچنآ  هب  دـشاب  دونـشخ  ادـخ  يزور  هب  هک  ره  و  درذـگب ، نارگید  بیع  زا  درگن  دوـخ  بیع  رد  هک  ره  مدرم ! يا 
هدرپ هک  ره  و  دیآ ، راتفرگ  نآ  رد  شیوخ  دنک  یهاچ  شردارب  يارب  هک  ره  و  ددرگ ، هتشک  نادب  دروآرب  ماین  زا  متس  غیت  هک  ره  دروخن .

هـشیدنا هک  ره  درمـش . گرزب  ار  نارگید  شزغل  دـنک  شومارف  ار  شیوخ  شزغل  هک  ره  و  ددرگ ، ادـیوه  شدوـخ  یتـشز  دردـب  يرگید 
هک ره  و  دـش ، راوخ  تخورف  ربک  مدرم  رب  هک  ره  دـیزغل . تسج ، يزاـینیب  دوخ  لـقع  اـب  هک  ره  و  دـش ، هارمگ  تشاد  شوخ  ار  شیوخ 

لّمحت بات  هک  تفرگ  شود  رب  يراب  هک  ره  و  دش ، کچوک  تخیمآرد  شابوا  اب  هک  ره  و  دروخ ، مانشد  درک  يرسکبس  مدرم  هب  تبـسن 
. دنامرد تشادن ، ار  نآ 

نوچمه یتدابع  ریبدت و  نانوچ  یلقع  زردنا و  زا  رتاسر  ياهدنهد  دنپ  ینادان و  زا  رتتخـس  يرقف  درخ و  زا  رتدـنمدوس  یتورث  مدرم ! يا 
ربص نانوچ  یملح  تامّرحم و  زا  نتسش  تسد  نانوچ  یعرو  يروحم و  دوخ  زا  رتتخس  یتشحو  ینزیار و  زا  رتراوتسا  ینابیتشپ  رّکفت و 

. تسین توکس ، و 
دـنک 3- يرواد  مدرم  ناـیم  هک  یمکاـح  دـهد 2 - شرازگ  نورد  زا  هـک  یهاوـگ  - 1 دزیخرب : شناــبز  زا  یمدآ  تشرــس  هد  مدرم ! يا 
دـنک 6- یفرعم  ار  زیچ  ره  هـک  ياهدننکفیـصوت  دوش 5 - اور  ودـب  تجاـح  هک  ياهدننکتعافـش  دزادرپ 4 - خـساپ  هب  هک  ییوـگنخس 

هب هک  ياهدنامرف 
50 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ودب هنیک  هک  يرـضاح  ددرگ 9 - مارآ  ودـب  اـهمغ  هک  ییوگ  تیلـست  دراد 8 - زاـب  تشز  زا  هک  ییوـگ  دـنپ  دـهد 7 - نامرف  بوخ  راک 
. دندرب تّذل  نآ  زا  اهشوگ  هک  ییابرلد  دوش 10 - فرطرب 

. تسا رود  هب  یبوخ  زا  زین  نتفگ  هناهاگآان  نخس  درادن و  هارمه  هب  يریخ  تمکح  زا  نتسب  مد  انامه  مدرم ! يا 
رابدرب درادناو  يرابدرب  هب  ار  شیوخ  هک  ره  و  دتفا ، ینادان  هب  دنادن  هک  ره  و  دوش ، نامیشپ  درادن  هاگن  ار  شیوخ  نابز  هک  ره  مدرم ! يا 

هک ره  و  ددرگن ، مارتحا  دوش  راوخ  هک  ره  و  ددرگ ، راوخ  تسین  دنمدرخ  هک  ره  و  تسین ، دـنمدرخ  دـشکن  ار  دوخ  راهم  هک  ره  و  دوشن ،
زا تسد  وکین  ياهنوگ  هب  هک  ره  و  دنک ، شجرخ  اجیب  دروآ  تسدب  قحان  هب  ار  یلام  هک  ره  و  دریگ ، رارق  شنزرـس  دروم  ددرگن  مارتحا 
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تـسا هداتـسیا  هک  یلاح  رد  دنکن  اطع  هتـسشن  هک  ره  و  دـیوشب ، نآ  زا  تسد  یگراچیب  شهوکن و  اب  ددرگ و  راداو  نآ  رب  دـشکن  يدـب 
هب قح  اـب  هک  ره  و  دـنبای ، یگریچ  ودـب  دوش  هریچ  متـس  اـب  هک  ره  و  ددرگ ، راوخ  دـبلط  قحاـن  هب  ار  تّزع  هک  ره  و  دـنهدن ، ودـب  يزیچ 

ار وا  دنکن  ناسحا  هک  ره  و  دوش ، کچوک  دزرو  ّربکت  هک  ره  و  دشاب ، راقو  اب  دنک  ّربدت  هک  ره  و  ددرگ ، مزتلم  ار  ینوبز  دزیخرب  ینمـشد 
. دنیاتسن

يدـیما رگا  تسا ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نآ  فالخ  يدادـضا  تمکح و  زا  يّداوم  هک  تسوا  بلق  ناـسنا  وضع  نیرتتفگـش  مدرم ! يا 
دریگب شنابیرگ  يدیمون  رگا  و  دشکب ، ار  وا  شـصرح  ددرگ  هتخورفارب  شعمط  هلعـش  رگا  و  دزاسیم ، شراوخ  عمط  دـیآ  شیپ  شیارب 

شومارف ار  ینیب  تحلصم  ددرگ  تخبکین  تیاضر  اب  رگا  و  ددرگ ، تخـس  وا  ظیغ  دوش  نیگمـشخ  رگا  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  سوسفا 
شیارب ون  یتمعن  رگا  و  دـبایرد ، ار  وا  رورغ  بیرغ و  ددرگ  هدوسآ  یـسب  رگا  و  دراد ، لوغـشم  ار  وا  زیهرپ  دـسر  ودـب  یمیب  رگا  و  دـنک ،

شلوغـشم الب  دیآ  راتفرگ  رقف  هب  رگا  و  دشک ، نایغط  هب  ار  وا  يزاینیب  دـسر  ودـب  یلام  رگا  و  دریگرب ، رد  ار  وا  دوجو  تّزع  دـیآ  دـیدپ 
رد رگا  و  دناشن ، شیاج  رد  ار  وا  یتسـس  دیاسرفب  ار  وا  یگنـسرگ  رگا  و  دشک ، ییاوسر  هب  ار  وا  هلان  دسر  ودب  یتبیـصم  رگا  و  دـنادرگ ،

. تسازیهابت وا  يارب  یطارفا  ره  دنمنایز و  وا  يارب  یهاتوک  ره  سپ  دهد ، رارق  راشف  رد  ار  وا  هچیپ  مکش  دنک  يورهدایز  يریس 
51 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دوش دایز  شملح  هک  ره  و  دوش ، رورس  ددرگ  دایز  شلام  هک  ره  و  دوش ، اقآ  دشخبب  هک  ره  و  ددرگ ، راوخ  دنک  يدنک  هک  ره  مدرم ! يا 
هک ره  و  دوش ، هتخانـش  نادـب  دـناسر  ماجنا  ار  يراک  دایز  هک  ره  و  ددرگ ، قیدـنز  دـشیدنا  رایـسب  ادـخ  تاذ  رد  هک  ره  و  دـبای ، تفارش 

یهابت هب  درادن  بدا  هک  یـسک  یگداوناخ  يوربآ  دورب . نایم  زا  شتبیه  دوش  دایز  شاهدنخ  هک  ره  و  ددرگ ، کبـس  دـنک  رایـسب  یخوش 
تسـشن و وا  اب  هک  ره  تسین و  دـنمدرخ  دـنک  ینیـشنمه  نادان  اب  هک  یـسک  تورث . اـب  تسوربآ  نتـشادهگن  کـین  راـک  نیرتهب  دـیارگ .

رگا دـهرن . گرم  زا  شایگـشوتمک  اب  یتسدـیهت  شتورث و  اب  يدـنمتورث  زگره  دـشاب . لاجنج  لاق و  لیق و  هدامآ  دـیاب  دـنک  تساخرب 
. هتخپن هیامورف  ناسنا  مه  دیرخیم و  ار  نآ  هرهچ ، ناشخرد  میرک  ناسنا  مه  دوب  یندیرخ  گرم 

رطخ مالعا  دوخ  هب  ود ، نیا  رد  ناراکریصقت  شور  زا  يریذپ  دنپ  یـشوه و  زیت  يارب  هدنز  سوفن  هک  تسا  یناهاوگ  اهلد  يارب  مدرم ! يا 
دنپ تسا . هتفهن  نیون  یـشناد  ینومزآ  ره  رد  دنرادیم و  زاب  نآ  زا  اهدرخ  یلو  دنراد  رایـسب  سوه  يوه و  اهلد  دنـشاب . رذح  رب  دـننک و 

ردارب يارب  و  يرگید ، يارب  هک  يرادـب  شوخاـن  شیوخ  يارب  ار  ناـمه  هک  سب  نیمه  وت  بدا  يارب  و  دـناسریم ، تسار  هار  هب  يریذـپ 
زا ارت  ات  تسب  راک  هب  دـیاب  مادـقا  زا  شیپ  ریبدـت  و  داتفا ، رطخ  رد  دـش  زاینیب  دوخ  يأر  اـب  هک  ره  تدوخ . يارب  هک  ینک  ناـمه  تنمؤم 

دزرو يراد  نتـشیوخ  دایز  نخـس  زا  هک  ره  دسانـشب و  ار  اطخ  عضاوم  دـنک  یبایزرا  ار  فلتخم  ياـهرظن  هطقن  هک  ره  دـناهرب . ینامیـشپ 
شیاسآ وا  زا  مدرم  داهن  ماگل  ار  شنابز  هک  ره  تشاد . هگن  ار  دوخ  ردـق  درک  راهم  ار  شتوهـش  هک  ره  دنرمـش . لداع  ار  وا  يأر  اهدرخ 

. دیسر دوخ  تجاح  هب  دنتفای و 
زا تسا  یکیرات  رد  هک  یـسک  و  دزاس ، ادـیوه  وت  رب  ار  هتفهن  ياهزار  راـگزور  دوشیم و  هتخانـش  نادرم  هرهوگ  طیارـش  ینوگرگد  رد 
زا یـشوپمشچ  يزاـینیب  نیرتـهب  و  دوـش ، هتـسیرگن  تـبیه  راـقو و  هدـید  هـب  دوـش  هتخانــش  مـیکح  هـک  ره  و  دربـن ، ياـههرهب  شخرذآ 
هک تسا  ییدنواشیوخ  یتسود  تنکـسم و  هماج  لخب  رقف و  هناشن  صرح  و  یگهشوتمک ، ربارب  رد  تسا  يرپس  ییابیکـش  تساهوزرآ و 

. دریذپب ار  نآ  هک  تسا  یسک  هانپ  دنپ  تسا و  هشیپ  افج  رگناوت  زا  رتهب  مّحرت  اب  رادان  دوشیم . هدرب  هرهب  نآ  زا 
52 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

بجاو هدیـسر  شتـساوخرد  هب  هکنآ  رب  ار  دوخ  رکـش  راـگزور  دروخ . سوـسفا  دزادـنا  مشچ  اـج  ره  هب  دـنک و  اـهر  ار  شهاـگن  هک  ره 
دنهاوخ گنتلد  وا  زا  شاهداوناخ  دـشاب  قالخا  دـب  هک  ره  دـنک . تیاعر  ار  فاصنا  رتمک  ابیز  تشز و  نداد  راـشتنا  رد  ناـبز  هدـینادرگ .

یقـالخا شوخ  رد  دـیازفیب . وـت  تبیه  رب  عـضاوت  دـیوگیم . تسار  وـت  هب  رتـمک  وزرآ  درک . یـشکندرگ  دیـسر  يزیچ  هب  هک  ره  و  دوـب ،
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درک نت  رب  مرزآ  هماج  هک  ره  دشاب . دوخ  هانگ  مزالم  نانچمه  زین  رمع  نایاپ  رد  هک  یـسک  اسب  هچ  تسا . هتفهن  يزور  قزر و  ياهجـنگ 
. دنام هدیشوپ  مدرم  رب  شبیع 

اب تسوت  تفلاخم  ورگ  رد  وت  نتفای  هر  و  تفای ، شهاک  شاهنیزه  جنر و  تفرگ  شیپ  رد  لادـتعا  هک  ره  اریز  رادـهگن ، هزادـنا  ار  راتفگ 
ینداد ورف  همقل  ره  اب  و  تسا ، يریگولگ  یندیشون  ره  اب  دیشاب  هاگآ  دنامن . لفاغ  یگدامآ  زا  تخانش ، ار  راگزور  هک  ره  شیوخ . سفن 
توق وت  ياهدـنروخ و  ياهناد  ره  دراد و  یتوق  يرادـناج  ره  رگید . یتـمعن  نتفر  تسد  زا  اـب  رگم  دـیآیمن  تسد  هب  یتـمعن  يایگفخ .

رد رگید  کـی  اـب  اـهرمع  ندرک  دوباـن  رد  زور  بش و  دریگ و  ياـج  نیمز  لد  رد  ماجنارـس  دوریم  هار  نـیمز  رب  هـک  ره  دـینادب  یگرم .
. دنزیتس

زا مالـس  ندرک  راکـشآ  تسا و  تمارک  زا  نخـس  رد  شمرن  یتخب . نوگن  نادان ، اـب  یهارمه  و  تسا ، یتسپ  تمعن ، یـساپسان  مدرم ! يا 
دنبم یـسک  هب  لد  ددرگن . زاب  یبیاغ  ره  دشابن و  هدنبای  ياهدـنیوج  ره  تسا . نامدرم  تسپ  قالخا  زا  نآ  هک  ینک . هعدـخ  ادابم  تدابع .

رد هناـخ  هیهت  زا  شیپ  وجب و  ار  رفـس  قیفر  ییوج  هار  هکنآ  زا  شیپ  تسا . رتـکیدزن  کـیدزن ، زا  هک  يرود  اـسب  هچ  دـهاوخیمن . ارت  هک 
نآ هک  هنوگ  نآ  شوپب  ار  تردارب  بیع  دریگ . رب  رد  ار  وا  دوـجو  یگتـسخ  دـنک  باتـش  نتفر  رد  هک  ره  نک . قـیقحت  نآ  هیاـسمه  هراـب 

. دیآ راک  رس  رب  تنمشد  هک  زور  نآ  باسح  هب  شوپب ، مشچ  تتسود  شزغل  زا  يراد . غارس  شیوخ  رد  ار  بیع 
بجوم ادخ ، زا  سرت  دنک . باذع  ار  دوخ  دشک و  ازارد  هب  شهودنا  درادن ، یتردـق  درف  نیا  نابز  رب  وا  هک  دریگ  مشخ  یـسک  رب  هک  ره 

دهدن صیخـشت  دب  زا  ار  بوخ  هک  ره  دیامنب . ار  دوخ  راختفا  دـیارگن  قحان  هب  شراتفگ  رد  هک  ره  دریگ . ولج  شمتـس  زا  یمدآ  دوشیم 
تمظع نتفرگ  رظن  رد  اب  ایند  تبیصم  تسا . یهابت  زا  هشوت  ندرب  نایم  زا  دشاب . یناویح  نانوچ 

53 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
رس هب  نآ  رد  هک  تسا  یناهانگ  ببس  هب  رگید  کی  اب  امـش  ییانـشآان  يدامتعایب و  تاهیه ، تاهیه ، تسا . زیچان  هچ  ادرف  رد  یتسدیهت 

چیه و  تسین ، يدب  دیآ  تشهب  نآ  یپ  رد  هک  يدب  چیه  یتسدگنت . یتخـس و  هب  تمعن  و  جنر ، هب  یتحار  تسا  کیدزن  ردقچ  دـیربیم .
رامـش هب  تیفاع  خزود ، ربارب  رد  ییالب  ره  و  تسا . زیچان  تشهب ، ربارب  رد  یتمعن  ره  تسین . یبوخ  دشاب  هتـشاد  یپ  رد  خزود  هک  یبوخ 
كاپ لمع و  دوخ  زا  تسا  رتتخـس  لمع  يزاسکاپ  دـننکیم . ییامندوخ  گرزب  ناهانگ  نورد ، ندرک  كاپ  تسرد و  ماگنه  دـیآیم .

يا مدوب !. برع  درف  نیرتكریز  نم  دوبن  يوقت  رگا  ناه  ینالوط . یـشوک  تخـس  زا  تسا  رتتخـس  نالماع  يارب  داـسف ، زا  ّتین  ندرک 
هدـعو فـلخ  تسا و  قـح  وا  هدـعو  تسا و  هداد  هلیـسو  هدـعو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  اـنامه  مدرم !

ات هّلپ  ره  زا  هک  دراد  هّلپ  رازه  نآ  اهوزرآ . نیرتگرزب  تیاهن  و  ادـخب ، بّرقت  ناوسیگ  رـس  تسا و  تشهب  ناکلپ  هلیـسو ، انامه  دـنکیمن .
نآ یپ  رد  و  رهوگ ، زا  ياهّلپ  هب  دسرب  ات  دوشیم  زاغآ  ّرد  هّلپ  کی  زا  نآ  و  تسا . وردنت  بسا  ندیود  لاس  دـص  کی  هزادـنا  هب  يرگید 

ناجرم زا  ياهّلپ  هب  دسرب  ات  دّرمز  زا  ياهلپ  نآ  لابندـب  و  توقای ، زا  ياهّلپ  نآ  یپ  رد  و  ؤلؤل ، زا  ياهّلپ  نآ  سپ  رد  و  دـجربز ، زا  ياهّلپ  هب 
نآ یپ  رد  و  ـالط ، زا  ياهّلپ  نآ  یپ  رد  و  دوع ،] بوچ   ] جوجنلی زا  ياهّلپ  نآ  یپ  رد  و  ربـنع ، زا  ياهّلپ  سپـس  روفاـک و  زا  ياهّلپ  سپـس  و 

یّلـص مرکا  ربمایپ  زور  نآ  رد  تسا . رتزارف  اهتشهب  همه  زا  ناکلپ  نیا  رون . زا  ياهّلپ  هرخألاب  و  اوه ، زا  ياهّلپ  نآ  یپ  رد  و  ربا ، زا  ياهّلپ 
هک دراد  رس  رب  تّوبن  جات  و  ادخ ، رون  زا  یکی  ادخ و  تمحر  زا  یکی  دراد : رب  رد  فیطل  هماج  ود  هتسشن و  نآ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هماج ود  وا و  هّلپ  زا  رتورف  مشاـب  يدـنلب  هّلپ  رب  زور  نآ  رد  نم  و  تسا ، ناـبات  تماـیق ، هصرع  همه  شرون  زا  تسا . نآ  رب  تلاـسر  لـیلکا 
. روفاک زا  ياهماج  رون و  ناوجرا  زا  ياهماج  مراد : رب  رد  فیطل 

، تسا هدش  هتشارفا  ام  تسار  تمـس  رب  راگزور ، خیرات  ياهتّجح  اهنامز و  ياهمچرپ  دناهداتـسیا و  اههّلپ  رگید  رب  ناربمایپ  نالوسر و  و 
زا دوش و  هریخ  ام  راونا  زا  هکنیا  زج  درگنن ، ار  اـم  یلـسرم  ربمغیپ  بّرقم و  هتـشرف  چـیه  و  دـناهدش ، نییزت  تمارک  رون و  ياـههّلح  اـب  هک 

، تسا ربمایپ  تسار  تمس  هک  هلیسو ، ربنم  تسار  تمس  رد  و  دیآ . تفگش  هب  ام ، تلالج  شبات و 
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54 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ار یـصو  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  فقوم ! نارـضاح  يا  هک : دـیآیمرب  ادـن  نآ  زا  و  تسا ، هدـش  هدـینارتسگ  سرمشچ  ات  هک  دراد  رارق  يربا 

. تسا خزود  شهاگهدعو  دشاب  رفاک  هک  ره  و  هدیورگ ، برع  یّما  ربمغیپ  هب  دراد و  تسود 
تـسود ار  یـصو  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  فقوم ! لها  يا  هک : دسریم  ادـن  دراد ، رارق  ربمایپ  پچ  تمـس  هک  هلیـسو ، ربنم  پچ  تمـس  زا  و 

اب ار  دوخ  قلاخ  هک  یـسک  رگم  دسرن  تشهب  شیاسآ  هب  ددرگن و  بایماک  سک  چیه  هدیورگ . دراد  یلع  کلم  هک  یّمأ  ربمایپ  هب  دراد و 
[ ناشیا ماما  نادنزرف   ] ود نیا  نارتخا  هب  دنک و  تاقالم  مالّسلا ] هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ   ] ود نآ  هب  تبـسن  صالخا 
رب زور  نآ  هکنیا  شیوخ و  ماجنارس  تمارک  هاگیاج و  تفارش  و  دوخ ، يدیفس  ور  هب  دیشاب  هتـشاد  نیقی  ادخ ! تیالو  لها  يا  دنک . ادتقا 

. دیریگیم رارق  رگید  کی  ربارب  رد  اهتخت 
مشخ دوخ و  یهایسور  هب  دینک  نیقی  ینامز ! ره  رد  تماما  ياهمچرپ  وا و  هار  لوسر و  دایالاو و  دنوادخ  زا  یشکرس  فارحنا و  لها  يا 
ربمایپ هب  هداد و  ربخ  دوخ  زا  سپ  لوسر  هب  هکنیا  زج  تسا  هتـشذگن  يربمایپ  چیه  دیاهداد . ماجنا  هچ  نادب  تبـسن  امـش ، رب  ناتراگدرورپ 

زا دنسانشب و  ار  وا  ات  هدرک  نایب  شموق  يارب  ار  وا  تافص  و  دننک ، يوریپ  ار  وا  هک  هدرک  شرافس  شموق  هب  و  تسا ، هدیشخب  هدژم  متاخ 
میب رذع و  عفر  زا  سپ  دش ، هارمگ  كاله و  هک  ره  یهارمگ  تکاله و  و  دنوشن ، هارمگ  يو  زا  سپ  هکنآ  ات  و  دننک ، يوریپ  وا  تعیرش 

. دناهدوب ناربمایپ  ندیسر  نالوسر و  دیما  هب  هتسویپ  اهتّما  تّجح . نییعت  نایب و  دوجو  اب  دشاب ، نداد 
رتگرزب و یتبیصم  دناهتـشاد . لد  رد  ار  رادهنماد  دیما  نیا  نانچمه  یلو  دناهداد  تسد  زا  غاد  تبیـصم و  یگرزب  اب  ار  ناربمغیپ  هچ  رگا  و 

هناهب دیشخب و  نایاپ  ار  تّوبن  وا  دوجو  هب  دنوادخ  اریز  دوبن ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تلحر  تبیصم  زا  رتنالک  ياهعجاف 
اهنآ رب  و  داد ، رارق  شقلخ  دوخ و  نایم  لخدم  ار  وا  دش و  شقلخ  نایم  ادخ ، رذـع  هلیـسو  هک  دوب  ومه  و  تسـسگ ، ار  وگم  وگب  رذـع و 

رد دنوادخ  هک  نانچ  دیوجن ، بّرقت  شهاگرد  هب  یـسک  وا  تعاطا  هب  زج  دباین و  هتفریذپ  یلمع  ودب  زج  هک  یـسک  تخاس ؛ شتـسرپرس 
ِعُِطی ْنَم  دیامرفیم : نآرق 

55 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
«. 1  » ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  یَّلََوت  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا 

هاوگ هدـش و  ضیوفت  ودـب  هچنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  و  تخاس ، نیرق  وا  تیـصعم  هب  ار  دوخ  تیـصعم  وا و  تعاـط  هب  ار  دوخ  تعاـط  سپ 
رد دنوادخ  تسا . هدومن  نایب  گرزب  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  ار  تقیقح  نیا  و  تسا ، هدرک  شینامرفان  ای  هدومن  يوریپ  وا  زا  هک  ره  رب  تسا 

ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دـیامرفیم : شیاعد  لوبق  هب  قیدـصت  بیغرت و  وا و  زا  يوریپ  رد  قیوشت  ماقم 
ناهانگ و شزرمآ  بجوم  وا  يدونشخ  تسا و  ادخ  اب  یتسود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  نیا  رب  انب  «. 2  » ْمَُکبُونُذ
هک تسوا ، زا  يرود  يدنوادخ و  رهق  مشخ و  ادخ و  اب  شکمـشک  بجوم  وا  زا  ندـینادرگ  ور  و  تسا ، تشهب  بوجو  یبایماک و  لامک 
نآ زا  دوصقم  «. 3  » ُهُدِعْوَم ُراَّنلاَف  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هک  تسا  دنوادخ  نخس  نیا  و  دهد ، ياج  شخزود  رد  ماجنارس 

. تسا ینامرفان  راکنا و 
غیت اب  ار  شنارکنم  هدروآرد و  ياپ  زا  نم  تسد  هب  ار  شنافلاخم  هدومزآ و  ار  دوخ  ياههدنب  نم  هلیسو  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 
منم و  تسا ، هدومن  ناراّبج  نایوگروز و  گرم  نوناک  ارم  و  تسا ، هدومن  نانمؤم  ینامداش  برق و  هلیـسو  ارم  و  تسا ، هتخاـس  دوباـن  نم 

شناد هب  و  هتشاد ، یمارگ  ربمایپ  هب  ندناسر  يرای  هب  ارم  و  هدینادرگ ، راوتـسا  ار  شربمایپ  تشپ  نم  هلیـسو  هب  و  نامرجم ، هیلع  وا  ریـشمش 
و هدرک ، مباختنا  تّما  نایم  رد  شاینیشناج  يارب  و  تسا ، هدینادرگ  ماهژیو  وا  تیصو  هب  و  هداد ، میاطع  وا  ماکحا  هب  و  هدیشخب ، مفرش  وا 
زا سپ  هکنآ  زج  یسوم  يارب  تسا  نوراه  نوچمه  نم  يارب  یلع  انامه  مدرم ! يا  دومرف : نم  هراب  رد  راصنا  نارجاهم و  هوبنا  شیامه  رد 

تیانع وترپ  رد  نانمؤم  و  تسین . يربمایپ  نم 
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______________________________

« میاهداتـسرفن نابهگن  ناشیا  رب  ار  وت  ام  دوش ، نادرگیور  سک  ره  و  هدرب ؛ نامرف  ار  ادـخ  تقیقح ، رد  درب ، نامرف  ربمایپ  زا  سک  ره  ( » 1)
(. هیآ 80 ءاسن / هروس  )

/ نارمع لآ  هروس  « ) دیاشخبب امـش  رب  ار  امـش  ناهانگ  درادب و  ناتتـسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : ( » 2)
(. هیآ 31

(. هیآ 17 دوه / هروس  « ) تسوا هاگهدعو  شتآ  دزرو  رفک  نآ  هب  فلاخم ]  ] ياههورگ زا  سک  ره  و  ( » 3)
56 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ات متـسین  ربماـیپ  و  دوب ، یـسوم  ینت  ردارب  نوراـه  هچناـنچ  متـسین  وا  ینت  ردارب  نم  هک  دنتـسنادیم  اریز  دـندیمهف ، ار  ربماـیپ  راـتفگ  یهلا 
نیـشناج هفیلخ و  ار  نوراه  یـسوم  هک  نانچ  دزاس  دوخ  هفیلخ  نیـشناج و  ارم  هک  دوب  نینچ  شدوصقم  نکیل  منک ، يربماـیپ  تساوخرد 

: دنتفگ مدرم  هک  یماگنه  ترضح  نآ  راتفگ  و  «. 1  » َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  دیوگیم : هک  اجنآ  درک  دوخ 
اپب يربنم  هبـش  وا  يارب  داد  روتـسد  درک و  رذگ  مخ  ریدغ  زا  دش و  نوریب  عادولا  ۀـجح  رد  ربمایپ  هک  دوب  نینچ  نیا  و  ربمایپ ، یلاوم  مییام 

: دومرف دنلب  نینچ  نمجنا  نیا  رد  ار  شیوخ  يادص  و  دش ، هدید  ملغب  ود  ریز  يدـیپس  ات  دروآرب  ارم  يوزاب  دـش و  ربنم  رب  سپـس  دـننک و 
. درادیم نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ایادخ  تسوا ، رورس  یلع  میوا  رورس  نم  ار  هک  ره 
َمْوَْیلا داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  زور  نامه  رد  دـنوادخ  و  نم . اب  ینمـشد  ادـخ  ینمـشد  رایعم  و  دـش ، نم  یتسود  ادـخ  یتسود  راـیعم  سپ 

، دایالاو راگدرورپ  تیاضر  نید و  لامک  نم  تیـالو  سپ  «. 2  » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
: داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  لیـضفت  میظعت و  نم و  يارب  هژیو  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دیدرگ ،

لاجنج منک  داـی  ار  اـهنآ  رگا  هک  تسا  ییاـهتبقنم  نم  هراـب  رد  « 3  » َنِیبِساـْحلا ُعَرْـسَأ  َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  ـالَأ  ِّقَْحلا  ُمُهـالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث 
یلاح رد  دندرک ، دوخ  نهاریپ  ار  نآ  تخبدب  ود  نآ  نم  ربارب  رد  رگا  و  دبلطیم ، زارد  ینامز  نادـب  ندرپس  شوگ  و  دـیآ ، شیپ  یگرزب 

. دنتـسناد دوـخ  نآ  زا  ار  نآ  یناداـن  هب  دـندیدرگ و  نآ  بکترم  یهارمگ  هب  و  دـندیزیتسب ، نم  اـب  نآ  رـس  رب  دنتـشادن و  یّقح  نادـب  هک 
کی ترخآ  خزرب و  رد  اهنآ  دـندنارتسگ . شیوخ  هناخ  رد  دوخ  يارب  هچنآ  دوب ، دـب  هچ  و  دـندمآ ، راتفرگ  یمیخو  ماجنارـس  هب  قیقحتب 

رگید
______________________________

(. هیآ 142 فارعا / هروس  « ) نکم يوریپ  ار  نارگداسف  هار  و  نک ، حالصا  ار ] نانآ  راک   ] و شاب ، منیشناج  نم  موق  نایم  رد  ( » 1)
هروس « ) مدیزگرب ینییآ  ناونع ] هب   ] امش يارب  ار  مالسا  و  مدینادرگ ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  ( » 2)

(. هیآ 3 هدئام /
ناسرباسح نیرتعیرـس  وا  و  تسوا ، نآ  زا  يرواد  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنوش . هدـینادرگرب  ناشّقحب - يـالوم  دـنوادخ - يوس  هب  هاـگنآ  ( » 3)

(. هیآ 62 ماعنا / هروس  « ) تسا
57 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

برغم ات  قرـشم  زا  يرود  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ : دسر ، دوخ  هارمه  هب  نوچ  و  دشاب ، رازیب  دوخ  رای  زا  مادک  ره  دـننک و  تنعل  ار 
هنیآ ره  مدوب ، هتفرگن  تسود  ارت  مه  نم  شاک  يا  دهد : شخساپ  یگدرسفا  اب  يرگید ، هتشگرب  تخب  نآ  يدوب و  ینیشنمه  دب  هچ  دوب ،

. تسا یمدآ  هدننکراوخ  هک  تسا  ناطیش  و  یتخاس ، هارمگ  دوب  هدمآ  میارب  هک  يدومنهر  زا  ارم 
يور نآ  زا  هک  ینآرق  دـیزرو و  رفک  نادـب  هک  یناـمیا  و  تفرگ ، هراـنک  نآ  زا  هـک  یهار  و  دـش ، هارمگ  نآ  زا  هـک  يدوـمنهر  نآ  مـنم 

، دندیرچ رورغ  اب  هارمه  ریذپانف  ياهبیب  عاتم  رد  ود  نآ  هچ  رگا  و  دش ، نوگنرـس  نآ  زا  هک  یلپ  و  درمـش ، شغورد  هک  ینید  و  تفاترب ،
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تنعل اب  تنعل . يدیمون و  زا  هدنکآ  یندمآ  اب  هارمه  تشاد  دنهاوخ  يدب  ماجنا  يور  ره  هب  یلو  دندرب ، رـس  هب  خزود  هاگترپ  رب  نآ  رد  و 
مدرم نیا  انامه  دـشابن . ناشزیرگ  هراچ و  باذـع  زا  یتحار و  اهنآ  يارب  و  دـندرگ ، شوغاـمه  سوسفا  اـب  دنـشک و  داـیرف  رگید  کـی  رب 
اهتب يارب  و  دندینارذگیم ، رذـن  اهنآ  يارب  دـندرکیم و  اپرب  شتـسرپ  مسارم  اهنآ  يارب  اهتب  تمدـخ  رد  و  دـندیتسرپیم ، تب  هرامه 

زا دندوب و  ربخیب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زا  دندومنیم . هراختـسا  مالزا ، اب  دندرکیم و  ینابرق  ماح ، هبئاس و  هلیـصو و  هریحب و  مانب  ییاهرذن 
رد اپ  ات  رس  ار  اهنآ  ّتیلهاج  نارود  یگریت  و  تشاد ، هرطیـس  نانآ  رب  ناطیـش  و  دندوب ، تبرغ  راید  ناگدنکفارـس  نادرگرـس ، تسار  هار 

. دندشیم هتفرگ  زاب  ریش  زا  یهارمگ  هب  و  دندیکمیم ، ردام  ناتسپ  زا  ریش  اب  ار  ینادان  و  دوب ، هدیعلب  دوخ  ماک 
ار ینادان  هریت  هدرپ  و  داد ، رارق  تسرپرس  سرزاب و  اهنآ  رب  يزوسلد  هب  داتسرف و  اهنآ  يوس  هب  دوخ  تمحر  رهم و  يارب  زا  ار  ام  دنوادخ 

دییأت و  دور ، نآ  لابند  هک  سک  نآ  ره  يارب  دـشاب  یتلیـضف  و  دریگرب ، نآ  زا  هکنآ  ره  يارب  دـشاب  رون  اـت  دز ، وس  کـی  هب  اـم  هلیـسو  هب 
اهبلق و و  دنتـشگ ، رایـسب  دندوب  كدنا  هکنیا  اب  و  دنتـسشن ، تّزع  دنـسم  هب  يراوخ  زا  سپ  دراد . رواب  ار  نآ  هک  سک  نآ  ره  يارب  دـشاب 
، تمارک هزاوآ و  رپ  ياهتمعن  ناـبحاص  و  دـنداهن ، اـهنآ  ناـمرف  هب  ندرگ  ناـشیا ، مدرم  ناراـّبج و  و  دـنتفریذپ ، تبیه  ناـشیا  زا  ناگدـید 
ام هلیـسو  هب  ناندـع  نب  دـعم  رخافم  و  دـنتفای ، یگتـسبمه  داحتا و  یناشیرپ ، هقرفت و  زا  سپ  یگدوسآ و  سرت ، زا  سپ  و  دـندش ، ناوارف 

، میدروآرد تیاده  باب  هب  ار  اهنآ  ام  و  تشگ ، ناشخرد  هدنبات و 
58 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

راگزور و  دنتشگ ، بایماک  زوریپ و  ام  ببس  هب  ناهج  لها  رب  و  میدناشوپ ، نامیا  هماج  اهنآ  رکیپ  رب  و  میدرب ، تمالس  حلـص و  هناخ  هب  و 
. تخاس ادیوه  اهنآ  رب  ار  هشیپ  دهز  فکتعم  تسرپادخ و  رازگزامن  دهاجم و  هدننکتیامح  زا  معا  ناراکوکین  راثآ  ربمایپ ،

شیوخ هاـگرد  هب  و  دـناوخ ، دوخ  دزن  ار  شربماـیپ  لـج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  اـت  باوث ، راـک  هب  هدـننکمادقا  دـندش و  زادرپ  تناـما  اـهنآ 
یهاوخنوخ هب  دـندییارگ و  عاجترا  هب  و  دـندرک ، درگ  بقع  هراـبود  یقرب  شـشخرد  اـی  یندز  مه  هب  مشچ  هزادـنا  هب  وا  زا  سپ  دروآرب .

دنتخاس و نوگرگد  ار  ادخ  لوسر  راثآ  دندومن و  ناریو  ار  اههناخ  و  دندرک ، زیر  كاخ  ار  ربمایپ  هناخ  رد  و  دندرک ، اهگنج  دنتـساخرب و 
راکمتـس اهنآ  دـنتفرگ . اوشیپ  ار  وا  دنتـشامگرب و  ار  يرگید  وا  نیـشناج  ياج  هب  و  دـندش ، رود  شراونا  زا  دـنتفاترب و  يور  شماکحا  زا 
شماقم يارب  ار  یسک  دوخ  ربمایپ  هکنآ  زا  تسا  رتهتـسیاش  ربمایپ  ماقم  يارب  هفاحق  وبا  نادناخ  زا  باختنا  دندیـشیدنا  دوخ  شیپ  دندوب و 

فانم دـبع  نب  مشاه  هنیجنگ  هک  ینّابر ، يراصنا  رجاهم و  درم  نآ  زا  تسا  رتهب  هفاـحق  یبا  لآ  رجاـهم  دنتـشادنپ  دوخ  شیپ  و  دـنیزگرب .
. تسا

تفـالخ هب  ادـخ  لوسر  فرط  زا  اـهنآ  قیفر  هکنیا  رد  دوب  ناـنآ  یهاوگ  دـش ، هداد  مالـسا  رد  هک  قحاـن  غورد و  یهاوگ  نیتسخن  اـنامه 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنتفگ  دنتـشگ و  رب  هتفگ  نیا  زا  دش ، هک  دش  نانچ  هدابع  نب  دعـس  راک  نوچ  و  تسا ، هدش  هدیزگرب 

دیآیم رامش  هب  یسک  نیتسخن  دوب ، كرابم  كاپ و  هک  ادخ  لوسر  و  درکن . نیـشناج  هفیلخ و  ار  یـسک  دوخ  ياج  هب  تشذگرد و  مّلس 
تعـسو رد  هچ  رگا  دـنداهن ، داـینب  اـهنآ  هورگ  نیلّوا  هک  ار  هچنآ  ماجنارـس  دـنبایرد  يدوز  هب  و  دـش ، هداد  یهاوـگ  قحاـن  هب  وا  هیلع  هـک 

و رورغ ، زا  یـشان  تلفغ  لاـح  رد  ادـخ ، يوسب  تشگزاـب  و  لـجا ، ندیـسر  ارف  شیاـشگ  رد  و  رّدـقم ، رمع  يارب  يدوبهب  رد  دنتـسشن و 
. دندربیم رسب  وزرآ ، عضو و  شمارآ 

ار دوخ  نطاب  رهاظ و  ياهتمعن  داد و  تلهم  ار  روعاب  نب  معلب  دوبع و  نب  دومث  داع و  نب  داّدش  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دـننادب  دـیاب  اهنآ 
روآدای رگم  ات  تشاد ، ینازرا  اهنآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز ، و  دناسر ، يرای  ناشیدب  ینالوط  ياهرمع  لاوما و  اب  و  درک ، ناغمرا  اهنآ  رب 

یگرزب زا  و  دندرگزاب ، وا  هاگرد  هب  دنمهفب و  ار  وا  تسیا  نامرف  و  دندرگ ، ییادخ  ياهتمعن 
59 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تفرگ و ار  اـهنآ  ناحبـس  دـنوادخ  تفریذـپ ، ناـیاپ  اـهنآ  يزور  همقل  و  دیـسر ، رـس  هب  اـهنآ  تدـم  نوـچ  و  دـنیوش ، تـسد  رابکتـسا  و 
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رد رگید  یهورگ  و  درک ، كاله  تفرگرب و  رد  ینامـسآ  هحیـص  ار  یعمج  و  دـیراب ، گنـس  اهنآ  زا  یخرب  رـس  رب  تخاس . ناشنکهشیر 
دندوب ناشیا  دوخ  نیا  هکلب  درکن ، متس  اهنادب  ادخ  و  دیعلب ، دوخ  رد  نیمز  ار  یعمج  و  درک ، دوبان  هزرل  نیمز  ار  یخرب  و  دنتخوس ، شتآ 

ناراکمتس هک  ددرگ ، ادیوه  وت  يارب  رگا  دیـسر ، رـس  هب  تبث  گرب  نوچ  و  تسا ، تبث  یتّدم  ره  انامه  دنتـشاد . اور  متـس  شیوخ  هب  هک 
هاـگرد هب  دـنیآیم ، راـتفرگ  نادـب  دـنربیم و  رـسب  نآ  رد  ناـنآ  هچنآ  زا  دـیآیم ، رـسب  هچ  ار  ناراـکنایز  دـنتفا و  ورف  ياهکلهم  هچ  رد 

. تخیرگ یهاوخ  لج  ّزع و  دنوادخ 
أبن منم  حون . موق  رد  حون  یتشک  نانوچ  لیئارسا و  ینب  رد  هّطح  باب  نوچمه  و  نوعرف ، لآ  نایم  رد  منوراه  دننام  امش  نایم  رد  نم  انامه 

کی دننام  زج  امـش  تموکح  نیا  ایآ  و  تسا ، هدش  هدعو  امـش  هب  هک  ار  هچنآ  تسناد  دیهاوخ  تّدم ، هاتوک  رد  و  ربکا ، قیّدص  و  میظع ،
اوسر اـیند  رد  اـت  تساـهنآ ، ریگ  نماد  اـهتکاله  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یندز  ترچ  زج  يزیچ  و  تسا ، هدنـشون  یـشچهزم  ندیـسیل و  مد 

. درادن تلفغ  دننکیم  هچنآ  زا  ادخ  و  دنیآ ، راتفرگ  باذع  نیرتتخس  هب  زیختسر  زور  رد  دنشاب و 
زا و  هدومن ، تفلاخم  شناربهر  اب  هدش و  رکنم  ار  شیوخ  لیلد  تّجح و  و  هدرک ، هنوراو  ار  دوخ  شور  هار و  هک  یسک  دراد  ییازـس  هچ 

، یتخبدب اب  ار  یبایماک  و  باذع ، اب  ار  تمعن  و  هتشادنپ ، بآ  ار  بارـس  هدنکفا و  یکیرات  هب  ار  دوخ  و  هتفاترب ، يور  شیاپ  شیپ  ینـشور 
دیاب سپ  يراک . فالخ  يدـب  يراکهانگ و  يازج  رگم  دزیمآ  مه  رد  رگید  کی  اب  یگنت ، اب  ار  لاح  تعـسو  و  یتخـس ، اب  ار  یـشوخ  و 

ُتیُِمن َو  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  ِجوُرُْخلا * ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  َۀَْحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  تسا : هداد  هدعو  وا  هچنآ  یهلا و  هدعو  تقیقح  هب  دـننک  نیقی 
«. 1  ... » ًاعارِس ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  ُریِصَْملا * اَْنَیلِإ  َو 

______________________________

میشخبیم و یگدنز  دوخ ، هک  مییام  تسا . نیمز ] زا   ] ندمآ نوریب  زور  زور ]  ] نآ دنونشیم ، قح  هب  ار  زیخاتـسر ]  ] دایرف هک  يزور  ( » 1)
هیآ 42 هروس ق / « ) دوشیم هتفاکـش  ادج و  نانآ  داسجا ]  ] زا تعرـس  هب  نیمز  هک  يزور  تسام ، يوس  هب  تشگرب  میناسریم و  گرم  هب 

(. ات 44
60 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  هبطخ 

: دناوخ هبطخ  نینچ  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگیم : ناهیتلا  نب  مثیهلا  وبا  [ 5]
یندوب هنوگچ  وا  یتسه  يارب  و  تسا ، هدماین  دیدپ  و  درادن ، یگنوگچ  هک  ياهدنز  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  ساپس 

يزیچ هکنیا  زا  سپ  و  دشاب ، هدیرفاین  یناکم  دوخ  يارب  و  دشاب ، هتفرگن  رارق  يزیچ  زارف  رب  و  دشابن ، يزیچ  رد  و  درادن ، یناکم  و  تسین ،
، هتشادن ساره  يزیچ  شنیرفآ  زا  شیپ  و  تسا ، هدوبن  ناوتان  دروآ  دیدپ  ار  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  و  تفرگن ، ياهزات  يورین  وا  زا  دیرفآ  ار 

دورب نایم  زا  هدیرفآ  هچنآ  ره  هکنآ  زا  سپ  و  هدوبن ، تنطلـسیب  دوخ  شنیرفآ  زا  شیپ  و  دنامن ، يزیچ  هب  هدوبن . نارگن  دوخ  ییاهنت  زا  و 
تـسا کلام  و  دـنیرفایب ، ار  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  هدوب  کلام  و  یـضرع ، یگدـنز  هب  هن  اّما  هدـنز  هدوب  يدوبعم  دوشن . تنطلـسیب  مه  زاب 

. دشاب دننام  ودب  هک  يزیچ  هن  و  دوش ، هتخانش  هک  ياهزادنا  هن  و  ناکم ، یگنوگچ  تسین  دنوادخ  يارب  یتسه . شنیرفآ  زا  سپ 
رب يرگید  زا  یهاگآ  نتفرگ  يرای و  ینزیار و  شتاقولخم  هک  نانچنآ  وا  دریگن . یناوتان  یتشحو  زا  و  دزاسن ، شریپ  وا  ینالوط  یگدنیاپ 

ار ناگدـید  وا  دـنباین و  رد  ار  وا  ناگدـید ، دـنکن . فیلکت  بسک  دـسرپن و  يرگید  زا  دـهاوخ  دوخ  قلخ  زا  ار  هچ  ره  و  تسین ، مزـال  وا 
هک مهدیم  یهاوگ  و  درادن ، یکیرـش  تسا و  یکی  هَّللا ، زج  ییادـخ  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  ریبخ . فیطل و  تسوا  دـباییمرد و 

نید همه  رب  ار  وا  ات  تسا ، هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسوا  ربماـیپ  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 
. دومن ار  تیاده  هار  دناسر و  ار  دوخ  تلاسر  وا  و  دیآ ، شوخان  ار  ناکرشم  هچ  رگا  دزاس ، راکشآ 
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يوه و زا  و  درک ، يراشفاپ  بیرف  نیا  شریذـپ  رب  هتـسناد  دـیمهف و  ار  دوخ  راـکبیرف  بیرف  و  دروخ ، بیرف  دـنداد و  شبیرف  هک  یتّما  يا 
يور نآ  زا  دوب ، راکـشآ  ادـیوه و  شیارب  یتـسار  قح و  هکنیا  اـب  و  دـنکفا ، یهارمگ  یکیراـت  هب  ار  دوخ  و  دومن ، يوریپ  شیوخ  سوه 

، تفاکش ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  تفر ! ههارژک  هب  نآ  زا  و  درک ، تشپ  نشور  هار  هب  تفاترب و 
61 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زا ار  یبوـخ  و  دـیدومنیم ، شوـن  نیریــش  اراوـگ و  ار  بآ  و  دـیدرکیم ، بـسک  شندـعم  زا  ار  شناد  امــش  رگا  دـیرفآ ، ار  رادناـج  و 
هراومه امـش  ربارب  رد  اههار  دـیتفریم ، تسرد  شور  هب  و  دـیدومیپیم ، تسا  نشور  هک  اجنآ  زا  ار  هار  دـیتفرگیم و  هریخذ  شهاـگیاج 

تفای یـسک  امـش  نایم  رد  رگید  و  دیدروخیم ، ناوارف  شوخ و  و  دیـشخردیم ، امـش  يارب  مالـسا  و  رادیدپ ، امـش  يارب  اههناشن  و  دوب ،
همه اـب  اـیند  و  دـیدومیپ ، یکیراـت  هار  امـش  یلو  دـشیمن ، اور  متـس  امـش  شیک  مه  اـی  ناملـسم  رب  رگید  و  دـشاب ، هنـسرگ  هک  دـشیمن 

فالتخا نید  رد  و  دیتفگ ، نخـس  سفن  ياوه  اب  امـش  دیدرگ . هتـسب  امـش  رب  شناد  ملع و  ياهرد  و  دـش ، رات  هریت و  امـش  رب  یگدرتسگ 
، دیدرک اهر  ار  قح  رب  ناماما  و  دندرک ، هارمگ  ار  امش  ات  دیداتفا  هار  هب  ناهارمگ  یپ  رد  و  دیداد ، يوتف  نید  ماکحا  هب  هتسنادن  و  دیدرک ،

. قح هب  هن  دینک ، يرواد  دوخ  هاوخلد  هب  هک  دیداتفا  یعضو  هب  دنداهناو و  ار  امش  زین  اهنآ  و 
یّقلت شناد  ناـمه  ار  ناـشیا  نخــس  دـندادیم  امــش  يارب  يرظن  نوـچ  و  دیدیــسرپیم ، رکذ  لـها  زا  دــمآیم  شیپ  ياهلأـسم  هاـگ  ره 
يدوز هب  هک  دیـشاب  مارآ  دـیتساخرب . تفلاخم  هب  ناشیا  اب  دـیداهن و  رـس  تشپ  و  دـیدومن ، اهر  ار  اهنآ  هک  دـش  هنوگچ  سپ  دـیدرکیم ،

. دید دیهاوخ  دیدرک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  هچنآ  ره  و  ار ، دوخ  ياهمرج  ماجنارس  و  دیورد ، دیهاوخ  دیتشک  ار  هچنآ 
ياوشیپ رمالا و  بحاص  منم  هک  دینادیم  هنیآ  ره  دیشخب ، حور  نادب  دیرفآ و  ار  رادناج  و  درک ، زبس  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس 

هلیسو هب  هکنآ  و  دنک ، حالصا  ار  امـش  هچنآ  رد  امـش ، ملاع  دنمـشناد و  منم  و  دینک ، شیوریپ  دیرب و  نامرف  وا  زا  دیاب  هک  یـسک  و  امش ،
زا سپ  و  امش ، تحلصم  هب  اناد  ناتنآرق و  نابز  ناتراگدرورپ و  هدیزگرب  امش و  ربمایپ  ّیـصو  منم  دیـشخب . دناوت  تاجن  ار  امـش  شـشناد 

و تسا ، هدش  لزان  امـش  زا  شیپ  ياهتّما  هب  هچنآ  و  دـیدش ، هداد  هدـعو  ار  هچنآ  دـمآ ، دـهاوخ  دورف  امـش  رب  مارآ  مارآ  یتّدـم  كدـنا 
. تفر دیهاوخ  لج  ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  ادرف  دش و  دیهاوخ  روشحم  نانآ  اب  دنک ، یسرپزاب  ناتناماما  هراب  رد  ار  امش  ادخ  قیقحتب 

غیت اب  هنیآ  ره  متشاد  روای  ردب ، نارای  هرامش  ای  تولاط ، نارای  هرامش  هب  رگا  دنگوس  ادخب 
62 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مکح قح  هب  ام  نایم  ایادـخ  دوب . رتهب  شمرن  فاکـش و  دـنویپ  يارب  راک  نیا  و  دـییارگ ، یتسار  هب  و  دـیدرگرب ، قح  هب  ات  مدزیم  ار  امش 
. یتسه مکاح  نیرتهب  وت  هک  امرف 

مالّسلا هیلع  ماما  دوب . دنفسوگ  یـس  دودح  نآ  رد  هک  دیـسر  یلغآ  هب  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  سپـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : يوار 
نز رـسپ  دـندوب  هاوخریخ  شلوسر  لـج و  ّزع و  دـنوادخ  يارب  هک  نادنفـسوگ  نیا  هرامـش  هب  دـندوب  ینادرم  نم  يارب  رگا  ادـخب  دومرف :

. متشادیمرب شتنطلس  زا  ار  راوخ  سگم 
ماگنه هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  گرم ، مد  ات  دندرک  تعیب  يو  اب  سک  تصش  دصیـس و  دش  بش  نوچ  دیوگیم : يوار 

عمج نآ  زا  و  دیشارت ، ار  شرس  مه  نینمؤملا  ریما  دوخ  و  دیشارتب ، ار  اهرـس  همه  یناشن  يارب  و  دییآ ، درگ  تیزلا  راجحا  ّلحم  رد  دادماب 
نآ و  دیسر ، نانآ  رخآ  رد  مه  ناملس  و  رسای ، نب  رامع  نامی و  نب  ۀفیذح  دادقم و  رذ و  وبا  رگم  دندشن  رضاح  هاگهدعو  رد  هدیشارت  رس 
وت ایادـخ ! راـب  ار . نوراـه  لیئارـسا  ینب  هک  ناـنوچ  دندرمـش ، راوخ  ارم  مدرم  نیا  ایادـخ ! دوـمرف : تشادرب و  نامـسآ  رب  تسد  ترـضح 

. ناسرب ناکین  هب  رب و  ایند  زا  ناملـسم  ارم  تسین ، ناـهنپ  وت  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  زیچ  چـیه  و  میرادیم ، ناـیع  ناـهن و  ار  هچنآ  ینادیم 
شرافـس و دوبن  رگا  دنرادرب ، هرمج  یمر  يارب  هک  ییاهماگ  هفلدزمب و  دنگوس  مه  و  دـیاس ، هبعک  هب  تسد  هکنآ  هبعک و  هناخب  دـنگوس 
هب و  مدـنارابیم ، گرم  شخرذآ  اـهنآ  رب  و  مدـنکفایم ، گرم  هّرد  هب  ار  ناـفلاخم  همه  نم  تسا ، هدرک  نم  هب  یّما  ربـمغیپ  هـک  يدـهع 
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. تسناد دیهاوخ  يدوز  نیمه 

نآرق رد  هعیش  لضف  یضفار و  ینعم  هعیش و  لئاضف 

نوچ و  دش ، دراو  ناشیا  رب  نانز  سفن  ریصب  وبا  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگیم : شردپ  زا  لقن  هب  نامیلـس  نب  دمحم  [ 6]
: تفگ خـساپ  رد  وا  ینزیم ؟ سفن  يدـنت  نیا  هب  ارچ  دّـمحم ! اـبا  يا  دومرف : ناـشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسـشن  دوخ  ياـج  رد 

مهاوخ یعـضو  هچ  ترخآ  رد  منادیمن  تسا و  کیدزن  مگرم  تسا و  هدش  كوپ  مناوختـسا  مدش و  ریپ  ربمایپ ، دنزرف  يا  مدرگ  تنابرق 
نیا زا  مه  وت  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تشاد .

63 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  میوگن ؟ نینچ  هنوگچ  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  ابا  ییوگیم ؟ نانخس 

: تفگ دّمحم  وبا  دراد ؟ مرش  امـش  ياههدروخلاس  زا  درادیم و  یمارگ  ار  هعیـش  امـش  ناناوج  لاعتم  دنوادخ  هک  ینادیمن  دّمحم ! ابا  يا 
، دنک ناشباذع  هکنیا  زا  درادیم  یمارگ  ار  ناناوج  دومرف : دراد ؟ مرش  اههدروخلاس  زا  درادیم و  یمارگ  ار  ناناوج  هنوگچ  مدرگ  تنابرق 

. دشک ناشباسح  هکنیا  زا  دراد  مرش  ناگدروخلاس  زا  و 
همه هن  تسامـش  صوصخم  هک  دـنگوس  ادـخب  هن  دومرف : دـیحوت ؟ لها  همه  ای  تسام  هب  صوصخم  نیا  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّـمحم  وبا 

هب نارادنامرف  نایلاو و  و  هدرم ، ام  لد  نآ  زا  و  هتـسکش ، ار  ام  تشپ  هک  دناهدز  ياهّکل  ام  هب  انامه  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّـمحم  وبا  مدرم .
: دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـناهدومن . لـقن  اـهنآ  يارب  ناـشیا  ياـهقف  هک  تسا  یثیدـح  نآ  و  دناهدرمـش ، اور  ار  اـم  نوخ  نآ  ببس 

ادخ دندیمانن و  نینچ  ار  امش  اهنآ  دنگوس  ادخب  هن  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  يرآ . تفگ : دّمحم  وبا  تسا ؟ ندوب  یـضفار  تدوصقم 
ار اهنآ  دش  راکـشآ  اهنآ  رب  شموق  نوعرف و  یهارمگ  نوچ  لیئارـسا ، ینب  زا  درم  داتفه  هک  ینادیمن  ایآ  تسا . هدـیمان  مان  نیدـب  ار  امش 
ار اهنآ  یسوم  نایرکشل  نایم  رد  تسا و  تیاده  هار  رد  وا  هک  دوب  هدش  راکـشآ  اهنآ  يارب  هک  اریز  دنتـسویپ ، یـسوم  هب  دندومن و  كرت 
یـسوم و رتشیب  همه  زا  و  دـندرکیم ، تداـبع  رتـشیب  همه  زا  رکـشل  ناـیم  رد  و  دـندوب ، هدرک  ضفر  ار  نوعرف  اریز  دـندیمانیم ، یـضفار 
، نک تبث  نانآ  يارب  تاروت  رد  ار  مان  نیا  هک : درک  یحو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ادخ  و  دنتـشادیم ، تسود  ار  ناشیا  نادنزرف  نوراه و 
ار مان  نآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  و  درک ، تبث  اهنآ  يارب  ار  مان  نیا  یـسوم  مدیـشخب . ناشیدب  ار  مان  نیا  و  مدـیمان ، مان  نیدـب  ار  اهنآ  نم  اریز 

. دیشخب امش  هب  ات  تخودنا 
هورگ هب  امـش  و  دـندش ، میـسقت  ییاههخاش  اههورگ و  هب  مدرم  دـیدرک . ضفر  ار  ّرـش  امـش  و  دـندرک ، ضفر  ار  ریخ  نانآ  دّـمحم ! ابا  يا 

دیتساوخ ار  نآ  و  تسا ، هدیزگرب  امش  يارب  ادخ  هک  دیدیزگرب  نآ  و  دندییارگ ، اهنآ  هک  دیدییارگ  یبهذم  هب  دیدمآرد و  ربمایپ  نادناخ 
زا و  تسا ، هتفریذپ  یلمع  ره  امـش  راکوکین  زا  و  دیتمحر ، لومـشم  امـش  هک  دـنگوس  ادـخب  هدژم . داب و  ناتتراشب  سپ  هتـساوخ  ادـخ  هک 

دیراد امش  هک  ياهدیقع  هب  سک  ره  دوشیم . تشذگ  ناتراکدب 
64 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. درذگن رد  وا  هانگ  زا  و  دریذپن ، ار  ياهنسح  چیه  وا  زا  لج  ّزع و  دنوادخ  دوشن  رضاح  تمایق  رد 
. يازفیب نم  يداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا  مدرک ؟ داش  ار  وت  ایآ  دّمحم : ابا  يا 

تخرد گرب  داب ، هک  نانچ  دنزیر  ورف  ام  نایعیش  ندرگ  زا  ار  ناهانگ  هک  دراد  یناگتـشرف  لج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دّمحم  وبا  يا  دومرف :
َنوُرِفْغَتْسَی َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلْوَح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  نیا  و  نازخ ، لصف  رد  ار 

«. 1  » اُونَمآ َنیِذَِّلل 
: تسا هدومرف  هدرک  دای  ار  امش  شباتک  رد  دنوادخ  انامه  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
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رد ادخ  هچنآ  هب  امش  انامه  «. 2  » اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
ادـخ دـیدوب ، هدرکن  افو  رگا  و  دـیتفرگن ، ام  ياج  هب  ار  يرگید  هک  دییامـش  دـیدرک و  افو  هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  ام ، تیالو  یتسود و  هراب 

ْمُهَرَثْکَأ انْدَـجَو  ْنِإ  َو  ٍدـْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَـجَو  ام  َو  دـیامرفیم : هک  اجنآ  درک ، شهوکن  ار  اـهنآ  هچناـنچ  درکیم  شهوکن  مه  ار  اـمش 
؟ مدرک تداش  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  «. 3  » َنیِقِساَفل

، دنشاب نمشد  رگیدمه  اب  زور  نآ  رد  ناتـسود  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ییازفیب . میداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا 
: تفگ دّمحم  وبا  مدرک ؟ داش  ارت  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  تسا . هدرکن  دارم  ار  امـش  زج  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخب  ناراکزیهرپ . زج 

. يازفیب میداش  رب 
دای نآرق  زا  ياهیآ  رد  دنوادخ  ار ، نامنانمشد  ام و  نایعیش  ام و  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح 

______________________________

دنراد نامیا  وا  هب  دنیوگیم و  حیبست  ناشراگدرورپ  ساپـس  هب  دننآ ، نوماریپ  هک  اهنآ  و  دننکیم ، لمح  ار  ادخ ]  ] شرع هک  یناسک  ( » 1)
(. هیآ 7 نمؤم / هروس  « ) دننکیم شزومآ  بلط  دناهدیورگ  هک  یناسک  يارب  و 

اهنآ زا  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  اب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  ( » 2)
(. هیآ 23 بازحا / هروس  « ) دندرکن لیدبت  ار ] دوخ  هدیقع  زگره   ] دنراظتنا و نیمه ]  ] رد

(. هیآ 102 فارعا / هروس  « ) میتفای نامرفان  اّدج  ار  ناشرتشیب  میتفاین و  راوتسا ]  ] يدهع نانآ  رتشیب  رد  و  ( » 3)
65 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

! دّمحم ابا  يا  دننادیمن . ام  نایعیـش  دننادیمن و  ام  نانمـشد  مینادیم و  هک  مییام  و  «. 1  » َنِیِلباقَتُم ٍرُرُـس  یلَع  ًاناوْخِإ  تسا : هدومرف  هدرک و 
، ّلج ّزع و  دـنوادخ  دّـمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  يازفیب . میداش  رب  مدرگ  تناـبرق  تفگ : دّـمحم  وبا  مدرک ؟ تداـش  اـیآ 

ٍِذئَمْوَی ُءاَّلِخَأـْلا  دـیامرفیم : هک  اـجنآ  ار ، شنایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زج  هدرکن ، انثتـسا  ار  ناـنآ  ناوریپ  ناربماـیپ و  زا  يدـحا 
رب مدرگ  تنابرق  تفگ : دّـمحم  وبا  مدرک ؟ تداش  ایآ  دّـمحم ! اـبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  «. 2  » َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب 

َنیِذَّلا يِوَتْـسَی  ْلَه  تسا : هدومرف  هدرک و  دای  اهنآ  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  ینانآ  دـیتسه  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  يازفیب . میداش 
«. 3  » ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی 

میداش رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا  مدرک ؟ تداش  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  درادن . امش  زج  يدوصقم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دنگوس  ادخب  و 
ادخب «. 4  » ُهَّللا َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  تسا : هدومرف  هدرک  داـی  شباـتک  رد  ار  امـش  دـنوادخ  دّـمحم ! اـبا  يا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ییازفیب .
دّمحم وبا  مدرکن ؟ تداش  ایآ  دّـمحم ! ابا  يا  ار . ناـشیا  نایعیـش  مالّـسلا و  مهیلع  ناـماما  رگم  هدرکن  دـصق  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـنگوس 

ای تسا : هدومرف  هدرک  دای  شباتک  رد  ار  امش  دنوادخ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  يازفیب . میداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ :
«. 5  » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع 

. يازفیب میداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا  مدرک ؟ تداش  ایآ  دّمحم ! ابا  يا 
رد ار  امش  نانمشد  ندوب  دنکیم ، تیاکح  هک  یماگنه  هدرک  دای  نآرق  رد  ار  امـش  ناتیادخ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح 

ْمِْهیَلَع ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ  دیامرفیم : و  شتآ ،
______________________________

(. هیآ 47 رجح / هروس  « ) دناهتسشن رگید  کی  يوربور  ییاهتخت  رب  هناردارب  ( » 1)
(. هیآ 67 فرخز / هروس  « ) دنرگید یضعب  نمشد  ناشیضعب  ناراگزیهرپ - زج  نارای - زور ، نآ  رد  ( » 2)

(. هیآ 9 رمز / هروس  « ) دنریذپ دنپ  هک  دننادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟ دننادیمن  هک  یناسک  دننادیم و  هک  یناسک  ایآ  ( » 3)
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(. هیآ 42 ناخد / هروس  « ) تسا هدرک  تمحر  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  ( » 4)
ار ناـهانگ  همه  ادـخ  تقیقح  رد  دـیوشم . دـیمون  ادـخ  تـمحر  زا  دیاهتـشاد - اور  يور  هداـیز  نتـشیوخ  رب  هـک  نـم - ناگدـنب  يا  ( » 5)

(. هیآ 53 رمز / هروس  « ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دوخ  وا  هک  دزرمآیم 
66 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

«. 1  » ٌناْطلُس
تـشهب رد  ادخب  هک  یلاح  رد  دیوشیم  هدرمـش  ناسنا  نادب ، ناهج  نیا  رد  امـش  و  دیتسین ، دوصقم  امـش  زج  هیآ  نیا  رد  دنگوس  ادـخب  و 

. دنیوج خزود  رد  ار  ناتنانمشد  و  دیدنمجرا ،
. يازفیب میداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا  مدرک ؟ تداش  ایآ  دّمحم ! ابا  يا 

، یبوخ هب  زج  نآ ، لها  دنوشن  روآدای  دوش و  نومنهر  تشهب  هب  هک  تسا  هدشن  لزان  ياهیآ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح 
نانمـشد هراب  رد  هکنیا  رگم  دنوش  روآدای  يدب  هب  نآ  لها  و  دنارب ، خزود  هب  هک  تسین  ياهیآ  و  تسام ، نایعیـش  ام و  هراب  رد  هکنیا  رگم 

هیلع ترـضح  يازفیب . میداش  رب  مدرگ  تنابرق  تفگ : دّمحم  وبا  مدرک ؟ تداش  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  دزرویم . تفلاخم  ام  اب  هکنآ  تسام و 
ایآ دّمحم ! ابا  يا  دنرازیب . رود و  هب  نآ  زا  رگید  مدرم  و  دشابن ، میهاربا  شیک  رب  ام ، هعیـش  ام و  زج  یـسک  دّـمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا 

. تسا سب  رگید  تفگ : دّمحم  وبا  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  مدرک ؟ تداش 

تجح ترضح  روهظ  ماگنه  ناناملـسم  یهابت  یعامتجا و  عضو  زا  یهاگآ  وا و  ناوراک  رد  روصنم  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 
مالّسلا هیلع 

هیلع ترضح  دنراد . يدب  رظن  هعیش  هب  تبسن  هکنیا  و  تفر ، روج  يافلخ  زا  نخس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  دیوگیم : نارمح  [ 7]
بـسا دـنچ  وا  يولج  راوس ، یبـسا  رب  دوب و  دوخ  یهاـشداپ  ناوراـک  رد  وا  و  مدرکیم ، تکرح  روصنم  رفعج  وبا  اـب  نم  دوـمرف : مالّـسلا 

يا تفگ : درک و  ور  نم  هب  وا  مدوب . راوس  یغالا  رب  وا  رانک  رد  مه  نم  دندوب و  تکرح  رد  رگید ، راوس  بسا  دنچ  شرس  تشپ  و  راوس ،
هداد ام  هب  ییاناوت  زا  دنوادخ  هچ  نادب  یشاب  داش  مه  وت  هک  تسا  هتسیاش  و  میدش ] ّطلـسم  تفالخ  رما  رب  ام  ینعی  ، ] دش راک  هَّللا ! دبع  ابا 

تدوخ هب  تبسن  ار  ام  ات  دنتـسه ، رتهتـسیاش  ام  زا  تفالخ  رما  رد  تنادناخ  وت و  هک  وگن  مدرم  هب  و  تسا ، هداشگ  ام  رب  تّزع  رد  و  تسا ،
نیا نم  بناج  زا  وت  يارب  هک  یسک  متفگ  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  ینک . ینابصع  اهنآ  و 

______________________________

(. هیآ 42 رجح / هروس  « ) تسین یطلست  نم  ناگدنب  رب  ار  وت  تقیقح ، رد  ( » 1)
67 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

؟ يروخیم دنگوس  ياهتفگ  هچ  نادب  ایآ  تفگ : نم  هب  وا  تسا . هتفگ  غورد  هداتسرف  ار  شرازگ 
وت هب  اـم  اریز  هدـم  شوگ  ناـنآ  نخـس  هب  وت  دـننک - نیکرچ  نم  زا  ار  وـت  لد  دـنراد  تسود  ینعی  دـننارگنوسفا - مدرم  اـنامه  متفگ : نم 

. ام هب  وت  زا  میرتدنمزاین 
؟ تسه یتنطلس  ام  يارب  ایآ  مدیسرپ : وت  زا  زور  کی  هک  دیآیم  تدای  ایآ  تفگ : نم  هب  وا 

نوخ هکنیا  ات  تعسو ، ناتیایند  رد  و  تشاد ، دیهاوخ  تلهم  دوخ  راک  رد  هتـسویپ  هک  روانهپ ، ینالوط و  یتنطلـس  يرآ  يداد ، خساپ  وت  و 
ّلج ّزع و  دنوادخ  دیاش  متفگ : سپ  تسا  هدرک  ظفح  ار  ثیدح  هک  متسناد  نم  دیزیرب . هکم ]  ] مارح رهـش  مارح و  هام  رد  ار  ام  زا  یّقحان 
نآ و  متـشادن ، رظن  رد  ار  وت  صاـخ  صخـش  نم  اریز  يوش ، يرما  نینچ  بکترم  هکنیا  زا  دـنک  ظـفح  ار  وـت  ینعی  دـنک ، تیاـفک  ار  وـت 

روـصنم ماـگنه  نیا  رد  دوـش . يراـک  نینچ  بکترم  تنادـناخ  زا  يرگید  درف  دـیاش  مدرک ، تیاور  ار  نآ  نـم  هـک  تـسا  هدوـب  یثیدـح 
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رد ار  وت  نم  دـنگوس  ادـخب  مدرگ ، تنابرق  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  ام  نایعیـش  ناتـسود و  زا  یکی  مدـمآ  ماهناخ  هب  نوچ  و  دـش ، شوماخ 
، دیتسه وا  تسد  ریز  امش  ییوگ  هک  تفگیم  نخس  امش  اب  نانچ  راوس و  یبسا  رب  وا  و  يدوب ، راوس  یغالا  رب  هک  مدید  رفعج  وبا  بکوم 
دـنکیم و فالخ  رب  راک  يرگید  نآ  و  دوش ، يوریپ  وا  زا  دـیاب  هک  تسا  رمالا  بحاـص  و  قلخ ، رب  ادـخ  تّجح  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  و 

نیا و  یغالا ، رب  راوس  تسوا و  بکوم  رد  ماما  و  دزیریم ، نوخ  درادن  تسود  ادـخ  هک  هنوگ  نآ  نیمز  رب  و  دـشکیم ، ار  ناربمایپ  دالوا 
ولج رد  هک  يدیدیم  ار  یناگتـشرف  وت  رگا  دومرف : نم  هب  ماما  تفگ  وا  مدیـسرت . منید  مدوخ و  رب  هکنآ  ات  تفای ، هار  ملد  هب  دیدرت  نینچ 

نونکا تفگ : وا  یتفرگیم . کـچوک  تشاد  مه  ار  هچنآ  و  يدرمـشیم ، راوخ  ار  وا  هنیآ  ره  دـندوب  نم  پچ  تسار و  تمـس  بقع و  و 
. تفرگ مارآ  ملد 

ینادیمن ایآ  متفگ : نم  دمآ ؟ دهاوخ  تسد  هب  شیاسآ  ناشیا  تسد  زا  ماگنه  هچ  درک و  دنهاوخ  تنطلس  یک  ات  نانیا  تفگ : سپـس  وا 
. يرآ تفگ : وا  دراد ؟ یتّدم  يزیچ  ره  هک 

؟ دوب دهاوخ  رتعیرـس  ندزمه  هب  مشچ  کی  زا  دسر ، ارف  شدعوم  هاگ  ره  رما  نیا  ینادب  هک  تشاد  دهاوخ  يدوس  وت  يارب  ایآ  متفگ : نم 
ار نانآ  دیشوکب ، نیمز  مدرم  همه  ای  وت  رگا  و  یتشادیم ، نمشد  ار  اهنآ  رتتخس  رتشیب و  یتسنادیم  دنوادخ  دزن  ار  ناشیا  عضو  وت  رگا 

68 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ادـخ و نآ  زا  تّزع  اریز  دـنازغلن ، دربن و  رد  هب  ياج  زا  ار  وت  ناطیـش  سپ  دـیناوتن . دـیروآرد  دـنربیم  رـسب  نآ  رد  هک  يرتشیب  هاـنگ  رد 

. دننادیمن ناقفانم  یلو  تسا ، نانمؤم  لوسر و 
قح لها  قح و  هک  يدید  هاگ  ره  دوش ؟ روشحم  ام  اب  ادرف  دـنک ، ربص  دوخ  سرت  رازآ و  رب  دـشاب و  ام  رما  رظتنم  هک  ره  هک  ینادیمن  ایآ 

ریسفت اهرظن  بسحرب  نآ  و  دندروآ ، دوجوب  یتافیرحت  نآ  رد  دش و  هدرمـش  هنهک  نآرق  و  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  قحان ، دنتفر و  نایم  زا 
. دش لیوأت  و 

رذـح رب  نآ  زا  تسا و  راکـشآ  يدـب  ّرـش و  و  دناهتـشگ ، هریچ  قح  رب  لطاب  لها  و  بآ ، فرظ  نوچمه  هتـشگ  هنوراو  نید  هک  يدـید  و 
مد نمؤم  يدید  و  نانز ، هب  نانز  دننک و  تیافک  نادرم  هب  نادرم  هدـش و  ادـیوه  قسف  و  دنرامـشیم ، روذـعم  ار  ناراکدـب  و  دـنرادیمن ،

ار گرزب  کچوک ، هک  يدید  و  دنزیمن ، سپ  زاب  ار  شیارتفا  غورد و  دیوگیم و  غورد  قساف  و  دیآیمن ، هتفریذپ  وا  نخـس  ددـنبیم و 
و دوشیمن ، در  وا  نخس  و  دوشیم ، تفطالم  روجف  قسف و  هدنیاتس  اب  هک  يدید  و  ددرگیم ، هتسسگ  یشیوخ  دنویپ  و  درامـشیم ، راوخ 

ریغ رد  ار  شیوخ  تورث  درم  و  هداهن ، ینوزف  هب  ور  شیاتـس  و  دننکیم ، جاودزا  نانز  اب  نانز  دنهدیم و  رارق  نانز  ياجب  ار  دوخ  نارـسپ 
. دنریگیمن ار  شتسد  دوشیمن و  يریگولج  راک  نیا  زا  دنکیم و  جرخ  ادخ  تعاط 

داش رفاک  يدید  و  یعنام ، چـیهیب  درازایب  ار  هیاسمه  هیاسمه ، و  درب ، هانپ  ادـخب  نآ  زا  دـنیبب  ار  نمؤم  شـشوک  یـسک  رگا  هک  يدـید  و 
یم اراکـشآ  دنـسارهیمن  ادخ  زا  هک  نانآ  هک  يدید  و  دنیبیم ، نیمز  رد  داسف  زا  هچ  نادب  تسا  شوخ  و  دنیب ، نمؤم  رد  هچ  نادب  تسا 

دنمناوت درادن ، تسود  ادـخ  هچ  نادـب  تبـسن  قساف  و  تسا ، راوخ  فورعم  هب  رمآ  هک  يدـید  و  دـننکیم ، نمجنا  نآ  يارب  دنـشونیم و 
تسا و هدش  هتسب  ریخ  هار  و  دندرگیم ، راوخ  درادیم  تسود  ار  نانآ  مه  هک  ره  دنوشیم و  راوخ  نانادنآرق ، يدید  و  هدوتـس ، تسا و 
، دنکیمن ار  هچنآ  دیوگیم  درم  و  دنهدیم ، ار  نآ  كرت  نامرف  هدنام و  رئازیب  ادخ  هناخ  و  دنوریم ، نآ  رد  تسا و  زاب  يدب  ّرـش و  هار 

. نانز يارب  ار  دوخ  نانز  دننکیم و  هدامآ  نادرم  هدافتسا  يارب  ار  شیوخ  نادرم  يدید  و 
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يدید و  نادرم ، هک  نانچ  دننکیم  نمجنا  نانز  يدـید  و  وا ، جرف  زا  نز  یگدـنز  هلیـسو  و  تسوا ، ربد  زا  درم  یگدـنز  هلیـسو  يدـید  و 
لوپ نادرم  هب  و  دوخ ، نارهوش  يارب  نانز  هچنانچ  دندز ، هناش  ار  رس  دنتـسب و  باضخ  دندرک و  هشیپ  ار  یگنانز  اراکـشآ  ساّبع  نادنزرف 

. ناشجورف رطاخ  هب  دنداد 
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و دنناتـسب ، انز  هب  ار  نانز  و  دوشیمن ، هتفرگ  بیع  نآ  رب  هک  تسا  ياهدیدپ  ابر  و  نمؤم ، ناسنا  زا  تسا  رتیمارگ  رگناوت  ناسنا  يدید  و 
رد ار  نانز  هک  دشاب  نآ  اههناخ ، نیرتهب  و  مدرم ، رتشیب  يدید  و  دنک ، شزاس  نادرم  اب  ندش  رتسبمه  رس  رب  دوخ ، رهوش  اب  نز  هک  يدید 

مدرم تسا و  هدش  راکشآ  انز  تعدب و  هک  يدید  و  لیلذ ، هدش و  ریقحت  تسا و  نیگمغ  هک  يدید  ار  نمؤم  و  دناسریم ، يرای  ناشقسف 
، دوشیم نّیعم  يأر ، هب  نید  مکح  هک  يدید  و  دوشیم ، هدرمش  لالح ، مارح  و  مارح ، لالح  هک  يدید  و  دننکیم ، دامتعا  لطاب  هاوگ  هب 

نمؤم هک  يدـید  و  دنـشکیمن ، ار  بش  راظتنا  مدرم  دـب ، راک  باکترا  ادـخب و  تراسج  يارب  و  تسا ، هدـنام  لطعم  شماکحا  نآرق و  و 
ناـیلاو و و  دوشیم ، جرخ  ادـخ  ندروآ  مشخ  هب  هار  رد  یناوارف  لاـم  يدـید  و  شبلق ، هب  رگم  دـنک  راـکنا  ار  تشز  ياـهراک  دـناوتیمن 

يدـید و  دـنریگیم ، هوـشر  تموـکح  رد  و  دـننکیم ، رود  دوـخ  زا  ار  ریخ  لـها  و  دـنزاسیم ، شیوـخ  کـیدزن  ار  نارفاـک  ناهدـنامرف 
. دننک افتکا  نز  نتفرگ  زا  اهنادب  و  دننکیم ، انز  دوخ  نامرحم  اب  نادرم  يدید  و  دوشیم ، هدراذگ  هدیازم  هب  بصنم  نتفرگ  ییاورنامرف و 
وا قشع  هار  رد  لام  ناج و  و  دـننک ، يزروتریغ  رن  درم  یهاوخ  رطاخ  هب  و  دوشیم ، هتـشک  نامگ  تمهت و  فرـص  هب  درم  هک  يدـید  و 

نیا و  دروخیم ، نان  شنز  یگزره  بسک  زا  درم  هک  يدید  و  دنریگ ، شهوکن  هب  نز  اب  ندش  رتسبمه  يارب  ار  درم  هک  يدـید  و  دـنهد ،
هب و  دـهدیم ، ماـجنا  دـهاوخیمن  رهوش  ار  هچنآ  و  دراد ، ّطلـست  دوخ  رهوش  رب  نز  هک  يدـید  و  درادیم ، شهگن  دـنادیم و  ار  تقیقح 

یـضار یتسپ  یندیـشون  كاروخ و  هب  و  دهدیم ، هراجا  هب  ار  شرتخد  نز و  درم  هک  يدید  و  دـهدیم ، بیج  لوپ  یجرخ و  دوخ  رهوش 
اراکـشآ بارـش  و  تسا ، هتـشگ  رادیدپ  يزاب  رامق  هک  يدـید  و  هدـش ، ناوارف  قحان  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخب  دـنگوس  هک  يدـید  و  تسا ،

زاس و  دنشخبیم ، راّفک  هب  ار  دوخ  اهنز  يدید  و  درادن ، یعنام  دنشورفیم و 
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و دریگب ، ار  نآ  ولج  دنکن  تأرج  یسک  دنکن و  عنم  نآ  زا  ار  یسک  سک  چیه  دننک و  رذگ  نآ  زا  مدرم  و  تسا ، هتـشگ  راکـشآ  زاوآ  و 
. دنکیم راوخ  ار  مدرم  دنسرتیم ، وا  ّطلست  زا  هک  یسک  يدید 

دراد تسود  ار  ام  هک  ره  يدید  و  دیوگ ، انث  حدم و  تیب ، لها  ام  هد  مانـشد  هب  هک ، تسا  یـسک  نایاورنامرف  هب  مدرم  رتکیدزن  يدید  و 
مدرم رب  شندینـش  نآرق و  هک  يدـید  و  دـننک ، تباقر  مه  اب  قحان  راـتفگ  رد  هک  يدـید  و  دـنریذپن ، ار  شیهاوگ  دنرامـش و  قحاـن  ار  وا 

و هدش ، لطعم  دودح  يدید  و  درادیم ، یمارگ  ار  وا  هیاسمه  نابز  سرت  زا  هیاسمه  يدید  و  ناسآ ، مدرم  رب  لطاب  ندینش  و  تسا ، نارگ 
رتوگتسار هک  يدید  و  يراک ،] الط  بآ  یشاّقن و  اب   ] تسا هتشگ  هتـسارآ  دجاسم  هک  يدید  و  دوشیم ، لمع  سوه  يوه و  رب  انب  نآ  رد 

عویـش يرگمتـس  يدید  و  ینیچ ، نخـس  مه  و  دش ، رادیدپ  ّرـش  يدید  و  دیوگ ، غورد  دـنز و  ارتفا  هک  تسا  یـسک  ناشیا  نایم  رد  مدرم 
، دنبلطیم داهج  و  دنوریم ، جح  هب  يدید  و  دـنهدیم ، هدژم  ار  رگید  کی  نادـب  مدرم  دنرامـشیم و  هزمـشوخ  نخـس  ار  تبیغ  و  تفای ،

یشورف مک  زا  مدرم  و  ددرگیم ، هریچ  ینادابآ  رب  یناریو  و  دنکیم ، راوخ  رفاک  رطاخ  هب  ار  نمؤم  ناطلس  يدید  و  ادخ ، ياضر  يارب  زج 
ات دنک ، هرهـش  ینابز  دب  هب  ار  دوخ  دبلط و  تسایر  ایند  بلط  يارب  مدرم  و  دنرمـشیم ، ناسآ  کبـس و  ار  يزیرنوخ  و  دنروخیم ، يزور 

. دوش راذگاو  ودب  روما  و  دنسرت ، وا  زا 
، تسا هتخادرپن  ار  شتاکز  نآ  ییاراد  نامز  زا  یلو  دراد ، ناوارف  لام  هک  ار  يدرم  يدید  و  دنرامشیم ، کبـس  راوخ و  ار  زامن  يدید  و 
رد دـنک  بش  درم  و  تسا ، هدـش  ناوارف  یگتفـشآ  هک  يدـید  و  دنـشورفب ، ار  شنفک  دـنزاس و  شـشودخم  و  دـننک ، شبن  ار  هدرم  ربق  و 

و دوشیم ، یکیدزن  نایاپراهچ  اب  هک  يدید  و  دنشاب ، یعـضو  هچ  رد  مدرم  هک  درادن  یکاب  و  یتسم ، رد  دنک  دادماب  و  يرامخ ، تلفغ و 
مدرم لد  يدـید  و  درادـن ، نت  هب  ياهماج  هک  یلاح  رد  ددرگرب  دورب و  دوخ  زامن  ياـج  هب  يدرم  يدـید  و  دـنردب ، ار  رگید  کـی  مئاـهب 

. تسا نارگ  اهنآ  رب  ادخ  دای  و  هدیکشخ ، ناشناگدید  هدش و  تخس 
يدید و  دننکیم ، تباقر  رگید  کی  اب  نآ  رد  و  تسا ، هدش  رادیدپ  ندروخ  مارح  يدید  و 
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تـسایر ایند و  و  دزومآیم ، هلأسم  نید  يارب  زج  نید  هیقف  نادهلأسم و  يدـید  و  دـناوخیم ، زامن  مدرم  هب  ییامندوخ  يارب  رازگزامن  هک 
دوشیم و شیاتـس ، مارح  بلاط  و  شهوکن ، لالح  بلاط  يدید  و  دراد ، یگریچ  هک  دنتـسه  یـسک  هارمه  هب  مدرم  يدـید  و  دـیوجیم ،

يدحا و  دریگن ، ار  ناشولج  یـسک  و  تسین ، ادخ  دنـسپ  هک  دننکیم  يراک  هنیدم ] هکم و   ] نیمرح رد  هک  يدـید  و  دـنرادیم ، شگرزب 
. دوشن عنام  ناشتشز  رادرک  اهنآ و  نایم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ای  دیوگیم  نخـس  قح  هب  هک  يدرم  يدید  تسا و  هدش  رادیدپ  وهل  بابـسا  هنیدم ] هکم و   ] نیمرح رد  يدید  و 
یمـشچ مه  مه  اـب  مدرم  يدـید  و  تسین ، وـت  فـیلکت  نـیا  هـک : دـهدیم  زردـنا  ار  يو  دزیخیمرب و  وا  دزن  یـسک  ربارب  رد  دـنک ، رکنم 

داب هب  ار  هدرم  يدید  و  دنکیمن ، رذگ  نآ  زا  یـسک  تسا و  یهت  نآ ، هار  ریخ و  شور  يدید  و  دـننکیم ، ادـتقا  دـب  مدرم  هب  دـننکیم و 
لفاحم مدرم و  يدید  و  ددرگیم ، هتشذگ  لاس  زا  شیپ  تعدب  ّرش و  لاس ، ره  رد  دتفایمن و  ساره  رد  وا  زا  یسک  و  دنریگیم ، هرخـسم 

. دوشیم مّحرت  وا  هب  ادخ  زج  يارب  و  دندنخب ، ودب  ربارب  رد  ات  دنهدیم ، يزیچ  ادگ  هب  يدید  و  دننکیمن ، يوریپ  نارگناوت  زا  زج 
سرت زا  یـسک  و  دنهجیم ، مه  رب  مئاهب  نوچ  مدرم  يدـید  و  دـنکیمن ، ساره  اهنآ  زا  یـسک  یلو  تسه ، ینامـسآ  ياههناشن  يدـید  و 

، دزرویم غیرد  كدنا  زا  یهلا  تعاطا  هار  رد  دنکیم و  يرایسب  جرخ  ادخ  هار  رد  زج  درم  هک  يدید  و  ددرگیمن ، اهنآ  راک  رکنم  مدرم 
و دنـشاب ، رتدب  همه  زا  دنزرف ، شیپ  رد  دنرگنیم و  مک  مشچ  هب  ار  ردام  ردپ و  و  تسا ، هدش  رادـیدپ  ردام  ردـپ و  زا  یـساپسان  يدـید  و 

. دندرگ داش  ود ، نآ  هب  ءارتفا  زا  نادنزرف 
و دنشاب ، شرادفرط  اهنآ  هچنآ  زج  دوشن  ماجنا  يراک  دناهتفرگ و  تسد  هب  ار  يراک  ره  دناهدش و  هریچ  تموکح  رب  هک  يدید  ار  نانز  و 

يزور يدرم  نوچ  يدید  و  دوشیم ، داش  ناشگرم  زا  دتـسرفیم و  نیرفن  دوخ  ردام  ردپ و  رب  و  دنزیم ، ارتفا  شردپ  هب  یـصخش  يدـید 
كاـنمغ گـنتلد و  هدرکن  يراوخیم  مارح و  رتسب  هب  ندـمآرد  و  یـشورف ، مک  یگزره و  زا  معا  یگرزب  هاـنگ  نآ  رد  و  دروآ ، رـس  هب  ار 

. هدوبن باسح  شرمع  زا  هدوب و  كرابمان  وا  رب  زور  نآ  هک  درادنپ  ددرگ و 
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نآ اب  دوشیم و  میـسقت  قحان  هب  ماما  مهـس  سمخ و  يدید  و  دشورفب ، نارگ  ات  درادهگن  دـنک و  رابنا  ار  كاروخ  ناطلـس ، هک  يدـید  و 
نآ زا  دنریگیم و  ار  نآ  هخـسن  رامیب  يارب  دنزادرپیم و  يرامیب  ياوادم  هب  بارـش  اب  هک  يدـید  و  دـننکیم ، يراوخیم  دـننزیم و  رامق 

مچرپ رب  داب  يدید  و  دناهدش ، گنهامه  يرادنید  كرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رد  همه  مدرم  يدید  و  دـنبلطیم ، نامرد 
رپ اهدجسم  يدید  و  دنریگیم ، دزم  زامن  ندناوخ  ناذا و  نتفگ  ربارب  رد  يدید  و  تسا ، تکرحیب  قح ، لها  مچرپ  دزویم و  قافن  لها 

ياـههباشون فصو  هب  دـنیآیم و  درگ  قح  لـها  تشوگ  ندروخ  تبیغ و  يارب  اـهنآ  رد  دنـسارهیمن و  ادـخ  زا  هک  یناـسک  زا  دوـشیم 
. دنزادرپیم هدننکتسم 

دوش تسم  هاگ  ره  و  دننکیمن ، شهوکن  ار  وا  یتسم  هک  لقعی ، تسا ال  یتسم  دناوخیم و  زامن  مدرم  يارب  تسم  زامنـشیپ  هک  يدـید  و 
و دنرادیم ، روذعم  ار  وا  یتسم  دوشیمن و  رفیک  و  تساهر ، وا  هک  یلاح  رد  دنـسرتیم ، دـننکیم و  هظحالم  وا  زا  دـنرادیم و  شیمارگ 

نایاورنامرف يدـید  و  دـننکیم ، مکح  هدرک ، رما  ادـخ  هچنآ  فالخ  رب  نایـضاق  دنیاتـسیم و  یگتـسیاش  هب  ار  روخ  میتی  لاـم  هک  يدـید 
، دنهدیم صیـصخت  ادخ  رب  تراسج  يراکدب و  و  قسف ، لها  يارب  ار  ثرا  نایاورنامرف  يدید  و  دـناهتخاس ، نیما  عمط  يارب  ار  راکتیانج 

دوشیم هیـصوت  يوقت  هب  اهربنم  رـس  رب  يدید  و  دنهد ، ماجنا  دنهاوخیم  هچ  ره  ات  دنراذگاو ، ار  اهنآ  و  دنریگب ، یباسح  قح و  اهنآ  زا  ات 
نارگید تطاسو  هب  ار  تاکز  هقدص و  يدید  و  دنریگیمن ، يزیچ  هب  ار  زامن  تقو  هک  يدید  و  دنکیمن ، لمع  نادـب  هدـنیوگ  دوخ  یلو 

يدـید و  دـننکیم ، تخادرپ  ار  نآ  مدرم  تساوخرد  ببـس  هب  و  تسین ، نایم  رد  اهنآ  نداد  رد  ادـخ  ياضر  دـصق  دـنهد و  ناقحتـسم  هب 
يور ناشیدب  هک  يدید  ار  ایند  دنوش و  رتسبمه  هک  اب  دـنروخب و  هچ  هک  دـنرادن  نیا  زا  یکاب  و  تساهنآ ، جرف  مکـش و  مدرم  ّمه  تیاهن 

تاجن ناحبـس  دـنوادخ  هاگرد  زا  و  شاب ، رذـح  رب  ماگنه  نیا  رد  دـناهدش ، هدیـسوپ  یتسرد  قح و  ياههناشن  هک  يدـید  و  تسا ، هدروآ 
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. هاوخب
و شاب ، شیوخ  بقارم  وت  درک و  دهاوخ  اهنآ  اب  هک  يرما  يارب  دهدیم  تلهم  اهنآ  هب  دنوادخ  دنیادخ و  مشخ  راتفرگ  مدرم ، هک  نادب  و 

شور فالخ  رب  ار  وت  لج  ّزع و  دنوادخ  ات  شوکب 
73 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یـشاب ادج  اهنآ  زا  رگا  و  ياهتفاتـش ، یهلا  تمحر  تفایرد  هب  یتشاد ، رارق  اهنآ  نایم  رد  وت  داتـسرف و  ناشیارب  یباذـع  رگا  و  دـنیبب ، اهنآ 
رجا دنوادخ  هک  نادب  و  ياهدمآ . نوریب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رب  تراسج  زا  دنردنا ، نآ  رد  ناشیا  هچنآ  زا  وت  دنوش و  باذـع  راتفرگ  نانآ 

. تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  هک  انامه  دنکیمن و  هابت  ار  ناراکوکین 

مالّسلا هیلع  یسوم  ثیدح 

رد درک و  تاـجانم  یـسوم  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  تسا : هدومرف  هک  هدـیناسر  موصعم  هب  ار  دوخ  دنـس  یـسیع  نب  یلع  [ 8]
: دومرف وا  هب  شتاجانم 

. تسا رود  نم  زا  لد  تخس  هک  ددرگ  تخس  نآ  يارب  تلد  ات  دشابن  زارد  تیوزرآ  ایند  نیا  رد  یسوم ! يا 
شکب و سرت  اب  ار  تلد  و  دـننکن ، مینامرفان  دـنرب و  مناـمرف  هک  تسا  نیا  نم  يداـش  اریز  مداـش ، وت  رد  نم  هک  شاـب  ناـنچ  یـسوم ! يا 

دننام زیخ  شتـسرپ  هب  مربارب  رد  و  بات ، بش  نیـشنهناخ و  هزاوآ و  رپ  نامـسآ  رد  شاـب و  ماـنمگ  نیمز  رد  لد ، مّرخ  شاـب و  شوپهدـنژ 
هار نیا  رد  نم  زا  و  نمشد ، زا  نازیرگ  ناراکهانگ  نویش  نانوچ  نک  نویش  ناهانگ  يرایسب  زا  مهاگرد  هب  و  نایابیکـش ، يزیخ  شتـسرپ 

. متسه يروای  رای و  وکین  هچ  نم  هک  يوجب  يرای 
و شاـب ، نارگن  دوـخ  رب  دوـخ  زا  هدـنامرد . نوـبز و  نم  ربارب  رد  هـمه  و  دـننم ، تـسد  ریز  ناگدـنب ، مناگدـنب و  زارف  رب  نـم  یـسوم ! يا 

. دشاب هتشاد  تسود  ار  نابوخ  وت  نوچ  مه  وا  هکنآ  رگم  نادم ، نیما  تنید  رب  مه  ار  تنادنزرف 
. وش کیدزن  مبوخ  ياههدنب  هب  نک و  لسغ  يوشب و  نت  یسوم ! يا 

نم هک  نک ، مکح  اهنآ  هراب  رد  مدروآ  دورف  وت  يارب  نم  هچنآ  اب  و  یضاق ، ناشاهشکمشک  رد  شاب و  ناشیا  ياوشیپ  زامن  رد  یسوم ! يا 
. دوب دهاوخ  ناینیسپ  رد  هچنآ  هدوب و  ناینیشیپ  رد  هچ  نادب  تسایوگ  هک  يرون  متخاس و  ناشخرد  یناهرب  نشور و  یمکح  ار  نآ 

نب یسیع  لوتب  هداز  هراب  رد  نابرهم  یقیفر  نانوچ  منکیم  شرافس  وت  هب  نم  یسوم ! يا 
74 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ّبیط هک  وم  خرـس  رتش  بحاص  هب  وا  زا  سپ  و  بارحم ، بحاص  نوتیز و  تیز و  و  نادباع ] دنلب  هالک   ] سنرب غالا و  هدام  بحاص  میرم ،
تسا و عکار  دراد و  ّطلـست  ینامـسآ  بتک  همه  رب  تسا و  نمؤم  هک  تسا  نیا  تاروت  وـت  باـتک  رد  وا  هنوـمن  و  تسا ، رّهطم  رهاـط و  و 
رب يرادن  راتـشک و  شزرل و  یتخـس و  یگنت و  وا  تثعب  نارود  رد  رگید . مدرم  شناروای  دـنیادگ و  شناردارب  بهار ، بغار و  دـجاس و 

نامیا ینامـسآ  بتک  همه  هب  و  هتـشذگ ، نیلّوا  هورگ  زا  يراگدای  تسوا  تسا . نیما  دّـمحم  تسا ، دـمحا  شمان  تسا . اـمرفمکح  مدرم 
هک یمادام  تسا ، كرابم  موحرم و  شتّما  تسا . ناربمایپ  همه  قداص  هاوگ  صالخا  يور  زا  دـنکیم و  قیدـصت  ار  نالوسر  همه  دراد و 

شرورـس هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  هدـنب  ات  دنتـسیایم ، زامن  هب  نآ  رد  هک  تسا  یـصاخ  تاعاس  ناشیا  يارب  دـننامب . یقاب  نید  قیاقح  رب 
. تسوت ردارب  وا  اریز  امن ، يوریپ  وا  همانرب  شور  زا  نک و  قیدصت  ار  وا  هژیو  هب  دهد . ماجنا 

هداد تکرب  مه  وا  دوـخ  هب  دوـشیم و  هداد  تکرب  ودـب  دـهن  تسد  هـچ  ره  رب  وگتـسار ، هدـنب  تـسا و  یّما  ربـمغیپ  وا  ناـمه  یـسوم ! يا 
هب مرب . نایاپ  هب  وا  تّما  اب  ار  ایند  روما  ياهدـیلک  منک و  زاغآ  ودـب  ار  هماگنه  شمدـیرفآ . نینچ  تسا و  هدوب  نینچ  نم  ملع  رد  دوشیم .
دزن وا  نتشاد  تسود  دننک و  نینچ  اهنآ  هک  یتسردب  دنیوشن . تسد  شیرای  زا  دنربن و  دای  زا  ار  وا  مان  هد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  نارگمتس 
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ناـیدا همه  هب  ار  وا  نید  نم  هک  هتبلا  دـنناگریچ . ناـشیا  بزح  تسا و  نم  بزح  زا  وا  و  وا ، بزح  زا  مـیوا و  اـب  نـم  تـسا و  هنـسح  نـم 
ناطیش ياههسوسو  زا  هچنآ  ره  نامرد  هک  متـسرف ، ورف  وا  رب  ناقرف ، ینآرق  اققحم  هکنیا  ات  و  موش ، هدیتسرپ  اج  همه  رد  مشخب و  یگریچ 

. میتسرفیم دورد  وا  رب  میاههتشرف  اب  نم  اریز  تسرف ، دورد  وا  رب  نارمع ! رسپ  يا  دشابیم . تسا 
و ربم ، کشر  دراد  یناوت  كدنا  هک  يرگناوت  رب  و  رمـشم ، شراوخ  ریقف ، تسا و  ریقح  هکنآ  وت ، يادـخ  نم  ینم و  هدـنب  وت  یـسوم ! يا 

كانمغ ناسرت و  يزاوآ  اب  ار  تاروت  ییاراوگ  و  زرو ، عمط  نم  تمحر  هب  نم  مان  ندـناوخ  ماگنه  و  شاب ، عضاوتم  نم  ندرک  دای  ماگنه 
. روآ مدای  هب  دروآ  شمارآ  نم  مان  هب  هک  ره  و  شاب ، لد  هدوسآ  نم  دای  ماگنه  ناسر . نم  شوگ  هب 

انامه شنم . گرزب  ياقآ  منم  اریز  نک ، بلط  ار  نم  تّرسم  ریگم و  نم  کیرش  ار  يزیچ  و 
75 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هک دـش  یناسنا  ناسنیدـب  و  شمدروآرب ، مهرد ، تسپ  نیمز  زا  هک  كاـخ  یتشم  زا  مدـیرفآ و  دوب ، نیکرچ  بآ  هک  ياهفطن  زا  ار  وت  نم 
هدـنز منم  تسین و  نم  دـننام  يزیچ  ماهتخاـس . تسد  داـب  سّدـقم  و  نم ، يوس  تمـس و  داـب  نومیم  ياهدـیرفآ . ناـسب  متخاـس  ار  وا  نم 

. موریمن نایم  زا  هک  ياهشیمه 
هدجس تنت  ءاضعا  نیرتیمارگ  اب  و  ياسكاخ ، رب  هرهچ  نم  يارب  شاب . نازرل  لد  ناساره و  ناسرت و  یناوخیم  ارم  هاگ  ره  یسوم ! يا 

هدنز ار  یگدنز  راگزور  متاروت  اب  سرتب و  لد ، زا  نم  اب  تاجانم  ماگنه  و  نک . تاجانم  نم  اب  تسیاب و  مربارب  رد  نم  شتسرپ  هب  و  نک ،
همادا دـنقرغ  نآ  رد  هک  ار  ياههارژک  وگب  اـهنآ  هب  و  رآ ، ناـشیا  داـی  هب  ارم  ياـهتمعن  و  زوماـیب ، ناـنادان  هب  ارم  بوخ  تافـص  و  رادـب ،

. تسا تخس  كاندرد و  نم  هذخاؤم  اریز  دنهدن ،
. تسیاب تسدـیهت  ریقح و  ياهدـنب  دـننام  نم  ربارب  رد  تسرپب و  ارم  سپ  یباین ، دـنویپ  نم  زج  اب  دلـسگب  نم  اب  وت  دـنویپ  رگا  یـسوم ! يا 
هب نداد  دـنپ  يارب  تسا  سب  نیمه  هک  زارفن ، ندرگ  لیئارـسا  ینب  رب  مباتک  اب  و  تسا ، دنمازـس  شهوکن  هب  نآ  هک  نک  شهوکن  ار  دوخ 

. الع ّلج و  تسا  نایناهج  راگدرورپ  نخس  نیا  و  نآ ، ندرک  نشور  تلد ،
دنکیم و دای  یکاپ  هب  ارم  سرت ، زا  نامسآ  مزرمایب . هدز  رس  وت  زا  ار  هچنآ  ره  قیقحتب  يرب  دیما  نم  هب  یناوخب و  ارم  هاگ  ره  یـسوم ! يا 

يور زامن  هب  سپ  دننم ، نایوگ  حیبست  ینوبز  اب  قیالخ  همه  دیوگیم و  حیبست  ارم  متمحر  عمط  هب  نیمز  دنکانساره ، نم  میب  زا  اههتـشرف 
مراد و راوتـسا  ینامیپ  نآ  اب  نم  و  ینتـسسگان ، تسا  يدـنویپ  نم  اـب  ار  نآ  و  یتلزنم ، دراد و  یهاـگیاج  نم  دزن  نآ  اریز  زاـمن ، هب  روآ ،

ياضر نآ ، زا  دصق  هک  ار  ياهزیکاپ  لام  زج  نم  و  ماعط ، لالح و  لام  زا  ینابرق  تاکز  نانوچ  تسا  نآ  زا  ار  هچنآ  مهدیم  دنویپ  نادـب 
هب ناگدنب  ات  مدـیرفآ ، متمحر  لضف  هب  ار  نآ  نم  و  میحر ، نامحر  يادـخ  منم  هک  دـنویپ  نیا  اب  ار  ماحرا  هلـص  و  مریذـپیمن ، دـشاب  نم 

دربب ار  نآ  هک  سک  نآ  ره  زا  ماهدنرب  نم  و  الاو ، دراد  یهاگیاج  نم  دزن  رگید  يارس  رد  نآ  و  دنزرو ، ینابرهم  رگید  کی  هب  نآ  هلیسو 
. منک نینچ  دنک  هابت  ارم  رما  هک  ره  اب  و  دزاس ، رارقرب  دنویپ  نآ  اب  هک  سک  نآ  ره  اب  منکیم  رارقرب  دنویپ  و 

، راد یمارگ  ار  وا  كدنا  یششخب  ای  يراکوکین  اب  دمآ  وت  دزن  يریقف  هاگ  ره  یسوم ! يا 
76 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وت هب  ار  هچنآ  هنوگچ  هک  دنیامزایب  ار  وت  ات  دننامحر ، ترـضح  ناگتـشرف  و  نج ، هن  دـنناسنا و  هن  هک  دـنیآیم  یناسک  وت  دزن  یهاگ  اریز 
ار باتک  ياوآ  نک و  عوشخ  مهاگرد  هب  يراز  هب  يراد . یهارمه  رادقم  هچ  ات  مداهن  ترایتخا  رد  هچنآ  رد  يدـنبیم و  راک  هب  مدیـشخب 

لـضف زا  نیا  و  دناسر ، فیرـش  یماقم  هب  ار  وا  ات  ار ، شدیرخرز  هدـنب  ییاقآ ، هک  هنوگ  نآ  مناوخیم  ار  وت  نم  هک  نادـب  و  روآرب ، میارب 
. تناکاین رب  وت و  رب  تسا  نم 

هانگ یناوارف  يرگناوت ، و  دنکیم ، تخس  ار  اهلد  نم  یـشومارف  هک  وشم ، داش  لام  یناوارف  زا  و  ربم ، دای  زا  ارم  لاح  چیه  رد  یـسوم ! يا 
هدـنیاشخب و منم  و  تسا ، ّنج  ناـسنا و  صاـخ  یتخبدـب  نم ، زا  یناـمرفان  و  دـننم ، ربناـمرف  اـهایرد  نامـسآ و  نیمز و  دراد ، لاـبند  هـب  ار 
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و مروآیم ، یپایپ  ار  نیطالـس  هک  منم  و  تّدـش ، زا  سپ  یگدوسآ ، یگدوسآ و  زا  سپ  تّدـش  هدـنروآ  نامز و  ره  هدـنیاشخب  ناـبرهم ،
هدیشوپ نم  رب  يزیچ  هنوگچ  و  دنامن ، هدیشوپ  نم  رب  يزیچ  نامسآ  نیمز و  رد  و  دوریمن ، نایم  زا  هک  تسا  رارقرب  هتسویپ و  نم  تنطلس 

. تشگ یهاوخ  زاب  نم  يوس  هب  ریزگان  هک  یلاح  رد  يرادن ، یهّجوت  تسا  نم  دزن  هچ  نادب  وت  هنوگچ  و  منآ ، هدننکزاغآ  دوخ  هک  دنام 
نم يوـسب  تشگزاـب  هک  هن ، نم  زج  زا  سرتـب و  نم  زا  و  رپـسب ، نم  هب  ار  تکین  لاـمعا  هنیجنگ  و  هد ، رارق  دوـخ  هنیجنگ  ارم  یـسوم ! يا 

. تسا
مزیه شتآ  هک  نانچ  دروخیم ، ار  کین  ياهراک  تداسح  هک  زروم ، دـسح  تتـسد  ارف  هب  نک و  محر  تتـسد  ریز  قیالخ  هب  یـسوم ! يا 

. ار
، دنداد ینابرق  کی  مادک  ره  و  دنزای ، تسد  نم  تمحر  لضف و  هب  نآ ، وترپ  رد  ات  دندرک ، عضاوت  ماقم  کی  رد  مدآ  رسپ  ود  یسوم ! يا 

دامتعا تقیفر  هب  رواشم  ردارب و  زا  دعب  هنوگچ  سپ  ینادیم ، هک  دیـسر  اج  نادب  اهنآ  راک  و  مریذـپن ، يزیچ  ناراکزیهرپ  زا  زج  نم  یلو 
؟ ینکیم

. دراد زاب  توهش  زا  ار  وت  نیمه  تفرگ و  یهاوخ  مارآ  ربق  رد  هک  روآ  رطاخ  هب  و  لابم ، دوخ  رب  راذگب و  ورف  ار  ّربکت  یسوم ! يا 
زج و  نک ، گنرد  زامن  شمارآ  رد  و  زادنا ، ریخأت  هب  ار  هانگ  باتشب و  هبوت  رد  یسوم ! يا 

77 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. ریگب دوخ  راوتسا  ژد  ارم  تامیالمان  رد  هد و  رارق  دوخ  رپس  ارم  اهیتخس  رد  و  ربم ، دیما  ار  نم 

دوخ هراـب  رد  ارم  ناـسحا  وا  هنوگچ  و  دسانـشیمن ، دوـخ  رب  ار  نم  لـضف  هک  دـباییم  عوـشخ  نم  ربارب  رد  ياهدـنب  هنوـگچ  یـسوم ! يا 
نادب هنوگچ  و  درادـن ، نامیا  نادـب  هک  یلاح  رد  دـشیدنیب  درگنب و  نآ  رد  هنوگچ  و  دـشیدنایم ، هن  درگنیم و  هن  هکنآ  لاح  دسانـشب و 

هاگهانپ ار  نآ  و  تسا ، هدرک  هدنـسب  ایند  هب  هک  یلاح  رد  درب ، دیما  ار  یـشاداپ  هنوگچ  و  دربیمن ، دـیما  ار  یـشاداپ  هکنآ  اب  دزرو ، نامیا 
. تسا هدییارگ  نادب  نارگمتس  نانوچ  هتفرگ و  دوخ 

. ناهراو ياهتفیرف  ره  يارب  ار  ّرش  و  تسا ، نآ  مان  نوچمه  ریخ  هک  زیخرب ، نآ  لها  اب  تباقر  هب  ریخ  روما  رد  یسوم ! يا 
يوش نامیـشپ  هک  نکم ، يوریپ  اطخ  زا  و  يرب ، دوس  ات  نک ، ناوارف  نم  دای  زور  بش و  رد  هن و  تلد  يوس  نآ  رد  ار  تنابز  یـسوم ! يا 

. تسا خزود  نامه  اطخ ، هاگرارق  هک 
ریگب و شیوخ  ندوبن  ماگنه  هب  دوخ  ناردارب  ار  نانآ  و  شاب ، نانآ  نیشنمه  وگب و  نخس  دناهدیشوپ  مشچ  هانگ  زا  هک  نانآ  اب  یسوم ! يا 

. دنشوجب وت  اب  ات  شوجب  اهنآ  اب 
. ددرگیم شیوخ  هشوت  نامهیم  هک  ریگرب  ار  یسک  هشوت  سپ  دسر ، ارف  تگرم  ماگنه  ریزگان  یسوم ! يا 

، دشاب كدنا  شناوارف  دوش ، هتساوخ  نم  زج  نآ  اب  هچنآ  و  دشاب ، كدنا  هچ  رگا  تسا  رایسب  دشاب  نم  يدونـشخ  يارب  هچنآ  یـسوم ! يا 
اجنآ رد  ار  وت  هک  زودنیب ، یخـساپ  نآ  يارب  سپ  تسا ، زور  مادـک  نآ  هک  نیبب  يراد و  ور  شیپ  رد  هک  تسا  نامه  تیاهزور  نیرتهب  و 

ره و  ناوارف ، شکدـنا  تسا و  كدـنا  شناوارف  راگزور  هک  ریگب ، نآ  لها  راگزور و  زا  ار  دوخ  دـنپ  و  دـنزادرپ ، تشـسرپ  هب  دـنریگب و 
زا هچنآ  ریزگان  يزروعمط . ترخآ  هب  رتهب  ات  ینیبیم ، ار  دوخ  راک  شاداپ  ییوگ  هک  هنوگ  نآ  نک ، راک  سپ  دوریم  نایم  زا  ياهدـیدپ 

تدوخ نارمع ! رـسپ  يا  سپ  ینک . راک  هشقن  شنیب و  هیاپ  رب  دـیاب  ینک  راک  ره  و  تسا ، نآ  ياههتفر  تسد  زا  نوچمه  هدـنام  یقاب  ایند 
. يوش بایماک  دننکیم  نایز  نالطبم  هک  ییاج  شسرپ ، زور  هب  ادرف  هک  دیاش  نک  تیاده  ار 

78 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
رگا اریز  دـنکیم ، هلان  يراز و  شیاقآ  هاگرد  هب  هک  ياهدـنب  نوچمه  نز ، نیمز  رب  نم  ربارب  رد  يراوخ  يور  زا  ار  تفک  ود  یـسوم ! يا 

. متسه اناوت  نیرتمیرک  نم  يوشیم و  مّحرت  ینک  نینچ  وت 
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زا هک  یماگنه  و  درادن ، ار  اهنآ  رایتخا  نم  زج  يدـحا  دنتـسه و  نم  رایتخا  رد  ود  ره  نیا  اریز  هاوخب ، نم  تمحر  لضف و  زا  یـسوم ! يا 
هچنآ رد  مه  ساپـسان  و  تسا ، يدزم  يرگراـک  ره  يارب  يراد ! تـسا  نـم  دزن  هـچ  نادـب  یقاـیتشا  هـچ  نیبـب  ینکیم ، یتـساوخرد  نـم 

. دنکیم تفایرد  شاداپ  دشوکیم 
راک هچ  ار  وت  و  یتسین ، ایند  نآ  زا  وت  تسین و  وت  نآ  زا  ایند  هک  اریز  وش ، وس  کی  هب  نآ  زا  راد و  كاپ  ایند  زا  ار  دوخ  ناـج  یـسوم ! يا 

. دوب دهاوخ  ياهناخ  وکین  هچ  وا  يارب  هک  دنک  ریخ  راک  نآ  رد  هک  یلماع  رگم  نارگمتس ؟ هناخ  اب 
. دنب شراک  هب  مهد  يرظن  هاگ  ره  و  نک ، شوگ  مهدیم  نامرف  وت  هب  ار  هچنآ  یسوم ! يا 

ات هدم ، ياج  دوخ  هنیس  رد  ار  ایند  نادنزرف  و  شاب ، رادیب  نآ  وترپ  رد  زور  هنابـش  تاظحل  رد  و  هد ، ياج  دوخ  هنیـس  رد  ار  تاروت  قیاقح 
. دنریگب دوخ  هنایشآ  اههدنرپ  نانوچ  ار  نآ 

ترخآ نمؤم  يارب  دـنیارآیم . نارگید  يارب  دـنراد  ار  هچنآ  مادـک  ره  دـنبیرفیم و  ار  رگید  کی  ناراد  اـیند  ناـگدازایند و  یـسوم ! يا 
. دنراد نادب  هیام  رپ  یهاگن  هشیمه  و  هدش ، هتسارآ 

رتش رادرک  نانوچ  دـناشکیم ، يراد  هدـنز  بش  هب  ناهاگرحـس  رد  ار  وا  و  هدـش ، عنام  یگدـنز  تّذـل  وا و  ناـیم  ترخآ ، هب  وا  یگتفیش 
يداش هچ  دننز ، رانک  هب  ار  هدرپ  رگا  هک  وا  لاح  هب  اشوخ  نزح ، اب  ار  بش  دنک و  رـس  مغ  اب  ار  زور  دناریم ، یفدـه  يوس  هب  هک  يراوس 
یقیمع هاچ  و  ار ، راکبان  رفیک  هن  و  دزس ، ار  نمؤم  شاداپ  هن  هک  تسین ، شیب  ياهفطن  ایند  یسوم ! يا  دید !. دهاوخ  مشچ  هب  ار  يرورس  و 

و دـیاین ، هّتبلا  هک  ندز  نادـند  کی  هب  و  دـشورفب ، دـنامن  اج  هب  هک  تشگنا ، ندیـسیل  کی  هب  ار  دوخ  داـعم  باوث  هک ، یـسک  يارب  تسا 
. تسا دومنهر  نم  نامرف  ره  و  مهدیم ، نامرف  وت  هب  نم  هک  تسا  نینچ 

هک ماهدرک  یهانگ  وگب  دوخ  اب  دروآیم  يور  وت  يوس  هب  يرگناوت  يدید  رگا  یسوم ! يا 
79 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وگروز و ناـبوخ ، راعـش  هب  اـبحرم  يوگب  دوخ  اـب  دـیآیم  وت  يوـس  هب  هک  يدـید  ار  یتسدـیهت  رگا  و  تسا ، هتفاتـش  میوـس  هب  نآ  رفیک 
. درگم ناراکمتس  کیدزن  شابم و  راکمتس 

رتفد زا  هچنآ  یبایب  یبوخ  ماجنارـس  رگا  و  دـشاب ، زارد  هچ  رگا  دـیاین ، رامـش  هب  رمع  دـشاب  راـب  شهوکن  شناـیاپ  هک  يرمع  یـسوم ! يا 
. دناسرن ینایز  ار  وت  هدش  هدیچرب  ترمع 

باوـخ هب  ناگدـید  نیا  اـب  هنوـگچ  سپ  يراد ، یماجنارـس  هچ  يوریم و  اـجک  هب  هک  هدرک  ناـیب  تـیارب  تحارـصب  باـتک  یـسوم ! يا 
و دنـشچب ، ار  یگدنز  تّذـل  دـننکن ، يوریپ  توهـش  زا  دنـشابن و  یتخبدـب  یپ  رد  دـننکن و  تلفغ  مدرم  رگا  دوشیم  هنوگچ  و  يوریم ،

[. دننادیم یگرزب  هانگ  ار  نآ  ینعی   ] دنهدن نت  نآ  زا  رتمک  هب  ناقیّدص 
نیمحاّرلا و محرا  نم  هک  دننک  فارتعا  نم  هاگرد  هب  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  دنناوخب ، يور  ره  هب  ارم  هک  هد  روتـسد  میاههدـنب  هب  یـسوم ! يا 

ناوارف هب  و  منک ، ینادردـق  كدـنا  زا  و  مروآ ، شیاسآ  و  منادرگب ، ار  نامز  و  منز ، راـنکرب  ار  يدـب  و  مناـگراچیب ، ياـعد  هدـننکتباجا 
وا هب  دـییارگ  وت  هب  تسج و  لّسوت  وت  هب  ناراکاطخ  زا  هک  ره  اناوت ، تّزع  اب  یگـشیمه  منم  و  مزاس ، رگناوت  ار  تسدـیهت  و  مهد ، شاداپ 

اهنآ هب  اهنآ  دوخ  دـننام  بلط و  ترفغم  ناـنآ  يارب  و  يراد ، یعیـسو  ياـج  ناـیناهج  راـگدرورپ  ناتـسآ  رد  هک  يا  يدـمآ ، شوخ  وگب :
، دـنهاوخب نم  لضف  تمحر و  زا  وگب  اهنآ  هب  و  مدرک ، اطع  وت  هب  دوخ  لضف  زا  نم  هچ  نادـب  نکم  يزارف  ندرگ  اهنآ  رب  و  نک ، تمدـخ 

. مگرزب لضف  بحاص  نامه  نم  درادن و  ار  نآ  یسک  نم ، زج  اریز 
هاگیاج نم  دزن  رد  وت  انامه  ناراکهنگ ، بلط  شزرمآ  و  ناگراچیب ، نیـشنمه  و  یناراکاطخ ، هدنهد  هانپ  هک  یـسوم  يا  وت  لاح  هب  اشوخ 

دوخ زا  هک  هچنآ  اب  ربب و  ارم  نامرف  ماهداد ، نامرف  وت  هب  نم  هک  شاب  نانچ  ناوخب و  وگتسار  ینابز  كاپ و  یلد  اب  ارم  يراد ، ياهدیدنسپ 
ار وـت  هک  ماهدـیبلطن  ینیگنـس  راـب  وـت  زا  نم  اریز  مکیدزن ، وـت  هب  نم  هک  وـش ، کـیدزن  نم  هب  نکم و  يزارف  ندرگ  میاههدـنب  هب  يرادـن 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلیوأت  اب  ییوج ، بّرقت  نم  هب  مشخبب و  وت  هب  نم  و  یبلطب ، نم  زا  مهد و  تخساپ  نم  یناوخب و  ارم  هک  متساوخ  وت  زا  اهنت  و  درازایب ،
. نآ لیزنت  ندرک  لماک  تسا  نم  رب  و  مداد ، وت  هب  دوخ 

هک تسرف  نامسآ  هب  مشچ  و  دشاب ، نآ  رد  وت  ربق  يدوز  هب  هک  رگن  نیمز  هب  یسوم ! يا 
80 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

شیارآ دیابن  و  سارهب ، تکاله  يدوبان و  زا  و  نک ، هیرگ  دوخ  رب  یتسه  ایند  رد  هک  یمادام  و  گرزب ، تسا  یناطلـس  اجنآ  رد  وت  يالاب 
. مریگب وا  زا  ار  هدیدمتس  ماقتنا  ات  مراکمتس ، نیمک  رد  دوخ  نم  اریز  شابم ، راکمتس  وشم و  دونشخ  متس  هب  و  دبیرفب ، ار  وت  ایند 

رد يروآ . كرش  نم  هب  تسین  اور  وت  رب  رواین و  كرـش  نم  هب  دزیخرب . تکاله  هئیـس  کی  زا  و  تسا ، ربارب  هد  هنـسح  انامه  یـسوم ! يا 
یهایـس هک  نک  اعد  هداتـسرف ، شیپ  هچنآ  زا  نامیـشپ  و  تسا ، نم  دزن  هچ  نادـب  قاتـشم  دـنمزآ و  نانوچ  و  شاب ، مکحم  هنایم و  راک  ره 

تسا نینچ  و  دنک ، هایس  ار  نآ  ددرگ و  هریچ  زور  شبات  رب  بش  یهایس  دزادنارب . هنسح  ار  هئیـس  هانگ و  نینچمه  دزادنارب و  زور  ار  بش 
. دزاس رات  هریت و  ار  نآ  دزاتب و  هلیلج  هنسح  رب  هک  دب ، رادرک 

: هک مدناوخ  دوب  هتشون  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ياهمان  رد  دیوگیم : شباحصا  زا  يدرم  [ 9]
زا ار  وا  هک  تسا  هدرک  تنامـض  دشاب ، هتـشاد  يوقت  هک  ره  يارب  دنوادخ  اریز  منکیم ، شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  وت  نم  انامه  دعب ، اّما 
رب هک  یـشاب  یناسک  زا  وت  ادابم  دـشخب . يزور  دـنکیمن ، باسح  هک  اـجنآ  زا  ار  وا  و  دراد ، تسود  هک  دـنادرگ  یعـضو  هب  شدـب  عضو 

و دروخیمن ، بیرف  شتـشهب  هراب  رد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  اریز  تسا ، هدوسآ  دوخ  هانگ  رفیک  زا  و  دـسرتیم ، اـهنآ  ناـهانگ  زا  اههدـنب 
. هَّللا ءاش  نإ  دیاین ، تسد  هب  وا ، تعاطا  هب  زج  تسوا  دزن  رد  هچنآ 

( يوقت هب  شرافس   ) شنارای زا  یکی  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  همان 

یلاحـشوخ زا  دوب و  داش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 10]
هَّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  دیازفیب . وت  یلاحـشوخ  رب  دنادنخب و  ار  وت  هشیمه  دنوادخ  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  ناشیا  هب  مدرم  دیدنخیم .

زورما منکیم و  تفایرد  ياهیدـه  دـنوادخ  زا  نآ ، یط  رد  نم  هکنآ  رگم  تسین  يزور  بش و  دومرف : اهنآ  خـساپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نم دزن  لیئربج  زورما  تسا . هدیشخبن  نم  هب  ار  نآ  ریظن  البق  هک  هدرک  ناغمرا  نم  هب  ياهیده  دنوادخ 

81 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
اهنآ دننام  هک  تسا  هدیزگرب  ار  نت  تفه  مشاه  ینب  زا  ناحبس ، دنوادخ  انامه  دّمحم ! يا  تفگ : دناسر و  مالس  نم  هب  میادخ  زا  و  دمآ ،
یبا نب  یلع  و  ناربمایپ ، رورـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ای  وت  دیرفآ ، دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هن  هدـیرفآ و  هتـشذگ  رد  هن  ار 

ءادهشلا دیس  وت  يومع  هزمح  و  طابسا ، دّیس  وت  طبس  ود  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  و  ایـصوا ، رورـس  وت و  ّیـصو  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
هیلع مئاق  ترضح  و  دنک ، زاورپ  دهاوخ  اجک  ره  ناگتشرف  هارمه  هب  تشهب  رد  هک  وت  يومع  رـسپ  هنع  هَّللا  یـضر  رفعج  هنع و  هَّللا  یـضر 

مالّسلا و هیلع  یلع  داژن  زا  مئاق  نآ  و  دتـسرف ، ورف  نیمز  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  هاگنآ  درازگ  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  مالّـسلا 
. تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  مالّسلا و  اهیلع  همطاف 

میرک نآرق  زا  یتایآ  لیوأت 

نآرق نتفگن  نخس  رد  هیثاج  هروس  زا  هیآ 29  ریسفت 

ِقَْحلِاب ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  ینآرق : هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 11]
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نخـس هک  تسا  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  نـیا  دـیوگن و  نخـس  زگره  و  هـتفگن ، نخـس  نآرق  دوـخ  اـنامه  دوـمرف : « 1»
دنگوس ادـخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  میناوخیمن ، نینچ  ار  هیآ  اـم  مدرگ  تیادـف  مدرک : ضرع  وا  هب  دـیوگیم : يوار  دـیوگیم .

. تسا هدش  فیرحت  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  نآ  تسا و  هدرک  لزان  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رب  ار  نآ  لیئربج 

سمشلا هروس  زا  یتایآ  ریسفت 

هیلع ترضح  مدیـسرپ . « 2  » اهاحُـض َو  ِسْمَّشلا  َو  هیآ : نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـیوگیم  شردـپ  زا  لـقن  هب  دّـمحم  [ 12]
مدرم يارب  ار  نید  وا  هلیسو  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دیـشروخ ، زا  دوصقم  دومرف : مالّـسلا 

مدرک ضرع  دیوگیم : وا  درک . نشور 
______________________________

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هدومرف  رد  هک  تسا  مکیلع »  » نوماریپ نخس  دیوگیم ». نخس  قح  هب  امش  هیلع  هک  ام  باتک  تسا  نیا  ( » 1)
(. هیآ 29 هیثاج / هروس  « ) تسا هدش  هدناوخ  مکّیلع »  » مّلس

(. هیآ 1 سمش / هروس  « ) شایگدنبات دیشروخ و  هب  دنگوس  ( » 2)
82 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دـیآیم و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : تسیچ ؟ « 1  » اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ریـسفت :
«2  » اـهاشْغَی اذِإ  ِلـْیَّللا  َو  زا : دوـصقم  مدرک  ضرع  دـیوگیم : يوار  دـمدیم . وا  رد  لاـمکب  ار  شناد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
، دننیشنیم ییاج  رد  و  دننکیم ، ییأردوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  ربارب  رد  هک  دنتـسه  متـس  ناماما  دومرف : تسیچ ؟

راک دنوادخ  دنناشوپب و  ملظ  متـس و  اب  ار ، ادخ  نید  دنتـسه و  رتهتـسیاش  نآ  هب  ناشیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  هک 
: زا دوصقم  مدیسرپ : دیوگیم  يوار  «. 3  » اهاشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  دیامرفیم : هدرک  تیاکح  ار  ناشیا 

هک تسا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  داژن  زا  قح  رب  ماما  نآ  زا  دوصقم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسیچ ؟ « 4  » اهاَّلَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو 
راتفگ زا  دنوادخ  دنکیم و  نشور  تسا  هدیسرپ  هک  یسک  يارب  ار  نآ  دوشیم و  شسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نید  زا 

. دنکیم تیاکح  وا 

روهظ ماگنه  هب  مدرم  عضوم  هب  هراشا  هیشاغ و  هروس  زا  یتایآ  ریسفت 

؟ تسیچ « 5  » ِۀَیِـشاْغلا ُثیِدَـح  َكاتَأ  ْلَه  زا : دوصقم  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم : شردـپ  زا  لقن  هب  دّـمحم  [ 13]
مالّـسلا هیلع  ماما  زا  « 6  » ٌۀَعِـشاخ ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  هیآ  هراب  رد  دـیوگیم : وا  دریگ . ارف  ریـشمش  اب  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  ینعی  دومرف :

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مدرک و  شسرپ 
هچنآ هب  دنک  لمع  ینعی  دومرف : هچ ؟ ینعی  ٌۀَِلماع  مدرک  ضرع  دـیوگیم : وا  دـنرادن . ندز  زابرـس  ییاناوت  دنتـسه و  نوبز  نتورف و  ینعی 

: دیوگیم وا  تسا . هدادن  روتسد  ادخ 
ینعی ًۀَیِماح  ًاران  یلْـصَت  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  دـنراداو . تموکح  هب  ار  قح  رب  ماما  زج  ینعی  دومرف : هچ ؟ ینعی  ٌۀَبِـصان  مدرک : ضرع 

. خزود نازوس  شتآ  هب  ترخآ  رد  مالّسلا و  هیلع  مئاق  ماما  روهظ  ماگنه  هب  ایند  رد  گنج  شتآ  هب  دومرف : هچ ؟
______________________________

(. هیآ 2 سمش / هروس  « ) دور دیشروخ ]  ] یپ نوچ  هم  هب  دنگوس  ( » 1)
(. هیآ 4 سمش / هروس  « ) دشوپ نآ  رب  هدرپ  نوچ  بش  هب  دنگوس  (. » 2)
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(. هیآ 4 سمش / هروس  « ) دشوپ نآ  رب  هدرپ  وچ  بش  هب  دنگوس  ( » 3)
(. هیآ 3 سمش / هروس  « ) دنادرگ نشور  ار ] نیمز   ] نوچ زور  هب  دنگوس  ( » 4)

(. هیآ 1 هیشاغ / هروس  ( »؟ تسا هدیسر  وت  هب  هیشاغ »  » ربخ ایآ  ( » 5)
(. هیآ 2 هیشاغ / هروس  « ) دننوبز ییاههرهچ  زور ، نآ  رد  ( » 6)

83 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  نارای  ندش  هدنز  رد  لحن و  هروس  هیآ 38  ریسفت 

ْنَم ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  هیآ : نیا  زا  دوصقم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 14]
انامه مدرک : ضرع  دیوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : تسیچ ؟ « 1  » َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  یَلب  ُتوُمَی 

هیلع ترضح  دنکن . هدنز  ار  اههدرم  ادخ  هک  دندروخیم  مه  هب  دنگوس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  دنتـشادنپیم و  ناکرـشم 
؟ ادـخب ای  دـندروخیم  دـنگوس  يزع  تال و  هب  ناکرـشم  هک  سرپب  اـهنآ  زا  دـیوگیم . ینخـس  نینچ  هک  یـسک  رب  گرم  دومرف : مالّـسلا 

هیلع مئاق  ماما  هچنانچ  رگا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دیوگیم : وا  نامهفب . نم  هب  ار  نآ  يانعم  وت  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع 
هب ربخ ، نیا  و  دننکیم ، لیامح  ار  ناشیاهریـشمش  هک  دنادرگ ، هدنز  وا  يارب  ار  ام  نایعیـش  زا  یعمج  دنوادخ  دـنک ، روهظ  ام  زا  مالّـسلا ،

دـناهدمآ و رد  روگ  زا  دـناهدش و  هدـنز  ینالف ، ینالف و  ینالف و  هک  دـنیوگ  اهنآ  هب  و  دـناهدرمن ، زونه  هک  دـسر  اـم  نایعیـش  زا  یهورگ 
هچ نایعیـش  هورگ  نیا  هک : دـنیوگ  اهنآ  و  دـسرب ، ام  نانمـشد  زا  یمدرم  هب  ربخ  نیا  و  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  تمدـخ  رد  نونکا ،

. دـنوشن هدـنز  تمایق  زور  ات  دـندشن و  هدـنز  اـهنیا  ادـخب  هن  دـییوگیم ، غورد  مه  زاـب  تسامـش  تموکح  هک  مه  زورما  دـنزادرپ ! غورد 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  اهنآ  نخس  دنوادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح 

هّیما ینب  اب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  دروخرب  ءایبنا و  هروس  زا  یتایآ  ریسفت 

َو اوُضُکَْرت  ال  َنوُضُکْرَی . اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَـسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  هیآ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینـش  دـیوگیم : يدـسا  لـیلخ  نب  ردـب  [ 15]
ْمُکَّلََعل ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا 

______________________________

نیا ماجنا ] ، ] يرآ تخیگنا . دهاوخنرب  دریمیم  هک  ار  یـسک  ادخ  هک  دندرک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  ناشیاهدـنگوس  نیرتتخـس  اب  و  ( » 1)
هیآ 38. لحن / هروس  « ) دننادیمن مدرم  رتشیب  نکیل  تسا ، قح  وا  رب  هدعو 

84 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دـنزیرگب و مور  هب  اجنآ  زا  اهنآ  دتـسرف و  ماش  رد  هّیما  ینب  لابند  هب  دـنک  روهظ  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  هاـگ  ره  دـیامرفیم : « 1  » َنُولَئُْست
ار اهنآ  نایمور  دـنزیوآیم و  ندرگ  هب  بیلـص  اـهنآ  و  دـیوش ، یحیـسم  هکنآ  رگم  میریذـپیمن  ار  امـش  اـم  دـنیوگیم : اـهنآ  هب  ناـیمور 
دنهاوخ و ناما  ناشیا  دننک ، فّرـصت  ار  اهنآ  روشک  دنوش و  دراو  نایمور  رب  مالّـسلا ، هیلع  مئاق  ماما  باحـصا  هک  یماگنه  و  دـنریذپیم ،

هانپ امش  هب  هک  ار  يدارفا  هکنیا  رگم  مینکیمن ، ار  راک  نیا  ام  دنیوگیم : اهنآ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  دنهدب و  حلص  داهنشیپ 
ترضح هروکذم . هفیرش  هیآ  موهفم  تسا  نیا  و  دنیامن ، میلـست  مالّـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  هب  ار  ناشیا  اهنآ  و  دینک ، ام  میلـست  دناهدروآ 

اَّنُک اَّنِإ  انَْلیَو  اـی  دـنیوگیم : هّیما  ینب  سپ  تسا . رتاـناد  اهنادـب  شدوخ  هکنیا  اـب  دـسرپب  ار  اهجـنگ  لـحم  اـهنآ  زا  دومرف : زین  مالّـسلا  هیلع 
. ریشمش هلیسو  هب  « 2  » َنیِدِماخ ًادیِصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف  َنیِِملاظ .
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ریخلا دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  همان 

: تشون ریخلا  دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 16]
يدنمهرهب و  يدوبان ، زا  یتمالـس  تسا  نآ  رد  اریز  منکیم ، شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  وت  نم  دعب ، اما  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

يروک و يوقت  اب  و  دنکیم ، ظفح  دسریمن  نادـب  شلقع  هک  هچنآ  زا  ار  هدـنب  يوقت  وترپ  رد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه  گرم . ماگنه  هب 
يوقت وترپ  رد  و  دـنتفای ، تاجن  شخرذآ ، زا  وا  ناهارمه  حـلاص و  و  یتشک ، رد  وا  ناهارمه  حون و  يوقت  اب  و  دربیم ، نایم  زا  ار  شلهج 

زا و  دـنناهاوخ ، ار  تلیـضف  نیا  هک  نییآ  نیمه  رب  تسا  یناردارب  نانآ  يارب  دـنتفای و  تاـجن  کـلاهم ، زا  هعیـش  ياـههورگ  ناـیابیکش و 
نتشگ
______________________________

هب  ] دـیدوب و معنتم  نآ  رد  هچنآ  يوس  هب  و  دـیزیرگم ، ناه ] . ] دـنتخیرگیم نآ  زا  هاگانب  دـندرک ، ساسحا  ار  اـم  باذـع  نوچ  سپ  ( » 1)
(. هیآ 12 و 13 ءایبنا / هروس  « ) دیریگ رارق  شسرپ  دروم  امش  هک  دشاب  دیدرگزاب ، ناتیاهارس  يوس ]

هیآ 14 و ءایبنا / هروس  « ) میدینادرگ ناجیب  هدشورد  ار  نانآ  ات  دوب ، نیمه  هتسویپ  نانخـس  میدوب .» رگمتـس  اعقاو  هک  ام ، رب  ياو  يا  ( » 2)
(. 15

85 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دندناوخیم نآرق  رد  هک  دوب  ییاهدنپ  تبوقع و  ببس  هب  نیا  و  دندرک ، يراددوخ  توهش  نوماریپ 

رد ار  دوـخ  و  دـنرازگیم ، ساپـس  تسه - مه  يرازگـساپس  هتـسیاش  و  هتخاـس - ناـشیا  يزور  هچنآ  ببـس  هب  ار  دوـخ  راـگدرورپ  اـهنآ 
شمـشخ و  اناد ، تسابیکـش و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دننادیم  یبوخ  هب  و  دنتـسه ، شهوکن  لها  اهنآ  و  دـنهوکنیم ، اهيورهدایز 

هک ار  یـسک  و  دزرویم ، غیرد  دریذپیمن ، ار  نآ  هک  یـسک  زا  ار  دوخ  شـشخب  دریذـپیمن و  ار  وا  يدونـشخ  هک ، تسا  یـسک  ریگنماد 
رد وا  دزاسیم . لیدبت  هنسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دهدیم و  هبوت  ناکما  ناراکهانگ  هب  سپـس  وا  دنکیم . هارمگ  تسین  وا  تیاده  ياریذپ 

غیرد شناگدـنب  زا  ار  دوخ  ياعد  ددرگن و  هتـسسگ  توعد  نیا  و  تسا ، هدـناوخارف  راک  نیدـب  دـنلب ، زاوآ  اـب  ار  شناگدـنب  دوخ  باـتک 
. دنکن

و تسا ، هدرک  ضرف  ار  ینابرهم  تمحر و  دوخ  رب  دـنوادخ  دـنزاسیم . ناهن  هداتـسرف  وا  ار  هچنآ  هک  ار  یناسک  دـنکیم  تنعل  دـنوادخ 
وا هکنآ  زا  شیپ  دنکن ، زاغآ  مشخ  هب  دوخ  ناگدنب  اب  دنوادخ  دوشیم . مامت  تلادـع  یتسرد و  هب  و  هتفرگ ، یـشیپ  شمـشخ  رب  شتمحر 

. تسا يراکزیهرپ  ملع  نیقیلا و  ملع  زا  تقیقح  نیا  و  دنروآ ، مشخ  هب  ار 
ناشیا رب  ار  دوخ  نمـشد  دـنباترب ، يور  وا  زا  یتقو  و  دناتـسیم ، زاـب  ار  باـتک  ملع  دـننکفا ، رود  هب  ار  وا  باـتک  هک  یتّما  ره  زا  دـنوادخ 

. دنادرگیم امرف  مکح 
فیرحت ار  شتاررقم  دودـح و  دـنهد و  جاور  دـننادب و  دـنناوخب و  ار  شتاملک  فورح و  هک  تسا  نینچ  نآرق  نتخادـنا  رود  هنوگ  کی 

. رابهودنا شوخان و  تیاعر  كرت  ار  نادنمشناد  و  تسا ، شوخ  تیاور  ظفح  ار  اهنادان  دننکن . تیاعر  اّما  دننکب  تیاور  ار  نآ  و  دننک ،
ناتسرپرس نیا  و  دنسانشیمن ، ار  وا  هک  دهد  رارق  یسک  یتسرپرـس  رایتخا و  تحت  ار  نآ  هک  تسا  نینچ  نآرق  نتخادنا  رود  هنوگ  کی  و 

، ار نید  يرادولج  تساـیر و  سپـس  دـنزاس و  نوگرگد  ار  يرادـنید  ياههتـشر  دـنناسر و  تکـاله  هب  دـنناشک و  یتسرپاوه  هب  ار  اـهنآ 
هکنآ زا  سپ  دننکیم  مدرم  نامرف  رما و  زا  يوریپ  یمالـسا  تّما  نیا  سپ  دـنراذگاو . ناکدوک  نادرخیب و  هب  ار  نآ  ات  دـننکیم  یثوروم 

اهنآ و  داد ، روتسد  ناشیدب  دنوادخ 
86 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دننکیم در  ار  ادخ  رما 
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. دننکیم در  ار  ادخ  رما 
يدونشخ زا  سپ  مدرم ، يدونشخ  ادخ و  شاداپ  زا  سپ  مدرم  شاداپ  و  ادخ ، تیالو  زا  سپ  مدرم ، تیالو  ناراکمتـس  يارب  تسا  دب  هچ 

اّما دندرکیم  شالت  شـشوک و  ادخ  یگدنب  شتـسرپ و  رد  هک  يدارفا  ناشیا  نایم  رد  دندوب  هک  یلاح  رد  تشگ  نینچ  نیا  تّما  و  ادخ ،
مه تسا و  هنتف  نانآ  دوخ  يارب  مه  نانآ ، شتـسرپ  تدابع و  اریز  دـنرگهنتف ، دـننیبیم و  ار  دوخ  اهنت  دـنراتفرگ ، یهارمگ  تلالـض و  هب 

. دنشابیم تدابع  لها  همه  يارب  رّکذت ، هلیسو  ادخ  نالوسر  هکنیا  اب  دنکیم ، ادتقا  اهنآ  هب  هک  یسک  يارب 
و درکیم ، ینامرفان  هنیمز  کی  رد  ار  كرابت  دـنوادخ  سپـس  دـیناسریم و  لامک  ّدـح  هب  ار  وا  تدابع  تعاط و  ادـخ  ربمایپ  کـی  اـنامه 
فارتعا و رگم  دوبن  یتاجن  هلیـسو  وا  يارب  و  تشگیم ، ینادنز  ای  هدنکفا  یهام  مکـش  رد  دشیم و  هدنار  تشهب  زا  ینامرفان  نیمه  يارب 
رد و  دننکیم ، فیرحت  دنرادیم و  ناهنپ  ار  ادـخ  باتک  هک  سانـشب ، ناناملـسم  نایم  رد  ار  يراصن  نابهر  و  دوهی ، رابحا  ریاظن  وت  هبوت ،

ظافلا و هک  یناـسک  تّما ؛ نیا  رد  ار  اـهنآ  ریاـظن  سانـشب  دنتـشادرب . ماـگ  تیادـه  هار  رد  ناـشیا  هن  دراد و  دوس  ناـنآ  تراـجت  هن  هجیتن 
. دنزادرپیم نآ  قیبطت  ریـسفت و  هب  ام ، فالخ  رب  دننکیم و  فیرحت  ار  نآ  یقیقح  تارّرقم  دودح و  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  نآرق  ياههژاو 

هارمه یسک  اب  دنیامن ، شکمشک  دنبای و  فالتخا  بلطایند ، تسرپ و  يوه  نارادولج  هک  یماگنه  دنناگرزب و  نارورس و  اب  هشیمه  نانآ 
تشرس و رد  دنتسه  نینچ  نیا  هتسویپ  ام ، ملع  رد  اهنآ  ّدح  تسا  نیا  و  تسا ، هدش  زوریپ  دوخ  نابیقر  رب  دراد و  يرتشیب  يایند  هک  دنوش 

. دوشیم هدینش  اهنآ  نابز  زا  ناوارف ، لطاب  ای  سیلبا  يادص  و  ناشعمط ،
قح هب  ار  اهنآ  هک  دنریگ  بیع  یقیقح  ءاملع  رب  اهنآ  و  دـننک ، ربص  اهنآ  ییوگ  روز  يریگتخـس و  ندرک و  رازآ  هب  یقیقح  نادنمـشناد 

ءاـملع توـسک  رد  هک  وـختشز  بلطاـیند و   ) ناداوـس اـب  نـیا  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  و  دـنیامن ، رذـحرب  لـطاب  زا  دـنزاس و  فـّلکم 
ار ياهدرم  دننکیمن و  شایئامنهار  دننیبب  ار  یهارمگ  رگا  و  دننکیم ، ناهنپ  ار  یهاوخریخ  دناهشیپ و  تنایخ  دوخ  تاذ  رد  دناهدمآرد )

دنوادخ اریز  دننکیم ، دب  هچ  سپ  دننادرگیمن ، هدنز 
87 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دناهدـش یهن  هچنآ  رد  و  دـننک ، فورعم  هب  رما  دـناهدش  هداد  روتـسد  هچنآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  اـهنآ  زا  نآرق  رد  یلاـعت  كراـبت و 
شـشوک و رد  اهنادان  اب  قح  ياـملع  هنازواـجتم  هدولآهنگ و  روما  رد  هن  دـننک و  يراـیمه  يوقت  کـین و  راـک  رب  و  دـننک ، یهن  ار  مدرم 

دنزاس هّبنتم  دـناهدرک  كرت  هک  یّقح  هب  ار  نانادان  رگا  و  دـننکیم ، یـشکرس  هک  دـنیوگ  ربارب  رد  دـنهد  دـنپ  اهنادان  هب  رگا  دـناهزرابم ،
دنیوگ دننیشن ، ياهشوگ  هب  دنریگ و  هرانک  اهنآ  زا  راچان  هب  یّقح  ياملع  رگا  و  دنزرویم ، تفلاخم  هعماج  اب  هک  دننکیم  مهتم  ار  ءاملع 
هدنیوگ ربارب  رد  دـنیوگیم  دـیروایب  شیوخ  نخـس  رد  ار  دوخ  لیلد  دـنیوگب  نانادان  هب  املع  رگا  و  دـناهتفرگ ، هرانک  یمالـسا  هعماج  زا 
كاله دننادیمن  هچنآ  رد  نالهاج  دناهدش . ادخ  ینامرفان  بکترم  دنیوگ  ربارب  رد  دننک  تعاطا  يوریپ و  اهنآ  زا  رگا  و  دنزرویم . قافن 

هب فیرحت  ماـگنه  و  دـننکیم ، قیدـصت  فیرعت  ماـقم  رد  ار  نآ  نآرق ، توـالت  ماـگنه  هب  دـنمهفیمن . دـنروآیم  ناـبز  رب  هچنآ  دـندش .
، دنتکاله نابابرا  یتسرپاوه و  نارادولج  يراصن ، نابهر  دوهی و  رابحا  نوچمه  نانآ  دننکن . ضارتعا  راک  نیا  رب  و  دنزادرپیم ، شبیذکت 

دنیوگیم اهنآ  دـنهد . صیخـشت  هتفای  هار  هورگ  زا  ار  هارمگ  هورگ  دـنناوتیمن  دناهتـسشن و  تیادـه  یهارمگ و  نایم  ناشیا  زا  ياهدـع  و 
نشور و هار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دـنراد  قیدـصت  دوـخ  هکنیا  اـب  تسیچ ، بلطم  نیا  تقیقح  دـننادیمن  مدرم  رثـکا 

رییغت ار  یّقح  ّتنـس  تسا و  هدرواین  دیدپ  اهنآ  رد  یتعدـب  وا  دوخ  و  شزور ، مه  تسا و  نشور  شبـش  مه  هک  هداهن ، ناغمرا  هب  راکـشآ 
دندرک يوریپ  اوشیپ  ود  زا  درب ، ورف  دوخ  یکیرات  رد  ار  ناشیا  مدرم  تاهابتـشا  نوچ  و  هدماین ، شیپ  یفالتخا  وا  نارود  رد  تسا و  هدادن 

هک دوب  ماگنه  نیا  رد  و  خزود ، يوس  هب  يرگید  دـناوخیم و  ارف  قح  ادـخ و  يوس  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنداتفا  هار  ربهر  ود  لاـبند  هب  و 
دنزرف لام و  رد  و  دندش ، ناوارف  وا  هدایپ  هراوس و  نارای  دش و  دنلب  شیادـص  شنارادـفرط ، ناتـسود و  نابز  رد  دـمآ و  نخـس  هب  ناطیش 

. دنتسج تکرش  مدرم 
تّجح ادخ  ناتسود  یلو  دنتفر ، وس  کی  هب  ربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک  مکح  زا  دنتـسب ، راک  هب  ار  تعدب  دندش و  وا  کیرـش  هک  یناسک 
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قح لها  یمالسا  هعماج  رد  هک  دوب  زور  نآ  زا  و  دندومن ، لمع  حالص  تمکح و  قباطم  ادخ و  باتک  هب  دندروآ و  نابز  رب  ار  لیلد  و 
88 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یهارمگ لها  دنداهن و  شزاس  حلص و  هب  لد  دندناسرن و  يرای  ار  رگید  کی  قح ، لها  دندش و  هراپ  هراپ  مه  زا  ادج  هتسد  ود  هب  لطاب  و 
هک رگنب  ّتقد  هب  مه  ار  رگید  هورگ  سانـشب و  بوخ  ار  هورگ  نیا  دـندش . هورگ  نیا  ناراکمه  تیرثکا  دنتـساخرب و  رگید  کی  يرای  هب 

دوخ نادناخ  دوخ و  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناراکنایز  اریز  یـسرب ، دوخ  لها  هب  ات  روآ  يور  اهنادب  دنیادخ و  ناگدیزگرب  نافیرش و 
. راکشآ نایز  تسا  نیمه  و  زیختسر ، زور  هب  دندناشک  نایز  هب  ار 

: دروخیم مشچ  هب  شیازفا  نیا  ییحی  نب  دمحم  تیاور  رد  دسریم و  نایاپ  هب  يرعشا  دّمحم  نب  نیسح  تیاور  اجنیا  رد 
ناحتما و يارب  نیا  اریز  يروآ ، رظن  هب  ار  نآ  دـیابن  وت  دـنراد  مه  يراتفرگ  الب و  رگا  و  تسا ، ناـشیا  نآ  زا  قح ، شور  قیرط و  نتـسناد 
دنرامـش و راوخ  ار  اهنآ  دـنزاتب و  اهنادـب  دـنیوگ و  روز  ناشیا  رب  قحان  مدرم  رگا  و  تسین ، اهنآ  ندوب  قحان  لیلد  تسا و  قیالخ  نومزآ 

. دیسر دهاوخ  یمّرخ  یشوخ و  نارود  تشذگ و  دهاوخ  نآ  هک  ینادب  دیاب  دنوش ، الب  راتفرگ 
وت نآ  و  یبایب ، اوران  ياهنامگ  نم  هراب  رد  هک  دوبن  نیا  زا  سرت  رگا  و  دنتـسه ، رگید  کی  ياههتخودنا  دامتعا  دروم  ناردارب  هک  نادـب 
وت زا  هک  مدرکیم  نایب  وت  رب  قح  نوماریپ  یبلاطم  متشاد و  ناهنپ  وت  زا  نونکات  هک  مدیشکیمرب  یقیاقح  زا  هدرپ  درب ، نورب  قح  هار  زا  ار 

يوقت هاگیاج  رد  هک  یسک  دشابن  ابیکش  میلح و  ییاپب . ینامب و  قح  هار  رد  وت  مهاوخیم  منکیم و  ار  وت  هظحالم  نم  یلو  متـشاد ، ناهن 
. ینک هنهرب  نآ  زا  ار  دوخ  ادابم  تسا ، ملاع  هماج  يرابدرب  ملح و  دنکن . اورپ  يدحا  زا  يراددوخ  و 

ریخلا دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  همان 

: تشون ریخلا  دعس  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  عیزب : نب  ةزمح  [ 17]
و تسین ، هتـسیاش  شکرت  هک  يدوب  هدرک  دای  يروما  نتـسناد  زا  نآ  رد  دیـسر و  نم  هب  تاهمان  دعب ، اّما  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 

يدونشخ زا  دنوادخ  هک  یسک  زا  يربنامرف  زین 
89 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یهاوخریخ يدونشخ و  هک  ییآ  تفگش  هب  نیا  زا  ینک  كرت  ار  نآ  رگا  هک  ینآ ، ورگ  رد  ار  هچنآ  یتفریذپ  دوخ  رب  و  تسا ، دونشخ  وا 
ببـس هب  ار  اهنآ  مدرم  یلو  دنمدرم ، تسود  هک  هعماج  زا  رانک  رب  ییاههدنب  رد  زج  دیاین ، هتـسناد  ددرگن و  دوجوم  دشابن و  هتفریذپ  ادـخ 

نایم رد  ات  دشابن  نمؤم  نمؤم  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  و  دنریگیم ، هرخـسم  هب  دنزاسیم  مهّتم  تشز  ياهراک  باکترا  هب  ار  ناشیا  هکنیا 
هنتف و وت  اسب  هچ  دیسریم و  تخـس  ياهیراتفرگ  الب و  ام  نوچمه  زین  وت  هب  هک  دوبیمن  رگا  و  دشاب . غالا  هدیدنگ  هشال  زا  رتروفنم  مدرم 

هدـیقع زا  تشگرب  زا  ار  نامدوخ  وت و  نم  یتشگیمزاب ، دوخ  هدـیقع  زا  و  يدرکیم ، رّوصت  ادـخ  باذـع  ناـنوچ  ار ، مدرم  يریگتخس 
. يدشیم کیدزن  ام  هب  تماقم  يرود  اب  هنیآ  ره  مدراذگ ، يادخ  هانپ  رد  مدرم  هنتف  لیلد  هب  قح ،

تسد ناوتن  دنوادخ  يوریپ  تیالو و  هب  و  مدرم ، زا  يدایز  يزوتهنیک  اب  رگم  دیـسر  ناوتن  ادخ  یتسود  هب  هک  دنک - محر  تیادخ  نادب -
ّتبحم و تفایرد  ربارب  رد  رادایند ، مدرم  ّتبحم  رهم و  نداد  تسد  زا  انامه  هک  مدرم ، رتشیب  توادـع  تموصخ و  لّـمحت  اـب  رگم  تفاـی ،

. تسا زیچان  رایسب  دنمهفیم  هک  یمدرم  يارب  یهلا ، رهم 
هب ار  ناـهارمگ  اـت  تسا ، هدومرف  ررقم  ار  ملع  لـها  زا  ییاههدـنامیقاب  ناربماـیپ  زا  کـی  ره  نارود  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  اـنامه  مردارب !

. دنناوخیم ارف  ادخ  يوسب  دنریذپیم و  ار  ادخ  رگتوعد  توعد  اهنآ  دـنزرو . ییابیکـش  یتخـس  لّمحت  رد  اهنآ  اب  و  دـنناوخ ، ارف  تیادـه 
. دنوشیم هدرمش  راوخ  ایند  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ، دنلب  یهاگیاج  ار  نانآ  اریز  سانشب ، ار  نانآ 

هک ار  سیلبا  ناگتـشک  رایـسب  هچ  دنـشخبیم . ییانیب  ار  ناروک  یهلا  رون  اب  دننادرگیم و  هدنز  ار  هدرم  ادـخ  باتک  وترپ  رد  ناشیا  انامه 
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وکین هچ  و  دندرک ، راثن  ار  شیوخ  نوخ  تکاله  زا  اههدنب  تاجن  يارب  دندومن ، هر  هک  ار  هتـشگرس  ناهارمگ  رایـسب  هچ  و  دندرک ، هدنز 
. دنام اجب  اهنآ  رب  هارمگ  ياههدنب  زا  يدب  ياههناشن  هچ  و  دنداهن ، راگدای  هب  مدرم  نایم  رد  دوخ  يزابناج  زا  یناشن 

90 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میرم و  نب  یسیع  تهباشم 

ربمایپ دمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگان  دوب  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  زور  کی  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 18]
وت هراب  رد  متّما  زا  ییاههورگ  هکنیا  زا  سرت  دوبن  رگا  و  یناـمیم ، میرم  نب  یـسیع  هب  وت  دومرف : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا 

تیاپ كاخ  هکنآ  رگم  ینکن  رذگ  مدرم  نایم  زا  هک  متفگیم  ییاهزیچ  وت  هراب  رد  دنتفگیم ، یـسیع  هراب  رد  نایاسرت  هک  دـنیوگ  نامه 
هارمه هک  نایشیرق  زا  یهورگ  هبعـش و  نب  ةریغم  یهارمه  هب  دندش و  نیگمـشخ  یبارعا  نت  ود  نآ  دیوگیم : وا  دندربیم . كّربت  يارب  ار 

ُْنبا َبِرُـض  اََّمل  َو  هک : دش  لزان  ربمایپ  يارب  هیآ  نیا  تسین و  یـضار  یـسیع  زا  رتنییاپ  ياهنومن  هب  شاهدازومع  يارب  دنتفگ : دـندوب  اهنآ 
َو ِْهیَلَع  انْمَْعنَأ  ٌْدبَع  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َنوُمِصَخ * ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ًالَدَج  اَّلِإ  ََکل  ُهُوبَرَض  ام  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو  َنوُّدِصَی * ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم 

«. 1  » َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَِکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  َو  َلِیئارْسِإ * ِینَِبل  اًلَثَم  ُهاْنلَعَج 
ینب هدـش  ررقم  هک  تسوت  دزن  زا  تسا و  تسرد  مکح  نیا  رگا  ایادـخ ! تفگ : دـش و  مشخ  رد  يرهف  ورمع  نب  ثراح  دـیوگیم : يوار 

نارابب گنس  نامسآ  زا  ام  رس  رب  سپ  ناهاشداپ ] مسر  هب  ینعی   ] دنرب ثرا  هب  سویلکاره  زا  سپ  سویلکاره  دننام  ار  تّما  ییاوشیپ  مشاه 
. رآ دورف  ام  رب  یکاندرد  باذع  ای 

َو ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دش : لزان  مه  هیآ  نیا  داتـسرف و  ورف  ربمایپ  هب  ار  ثراح  نخـس  دـنوادخ  سپ 
«. 2  » َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه 

______________________________

و دـندرک ،] ضارعا  و   ] دـنتخادنا رد  هلهله  نخـس ]  ] نآ زا  وت  موق  هاـگانب  دـش ، هدروآ  یلاـثم  میرم  رـسپ  دروـم ] رد   ] هک یماـگنه  و  ( » 1)
زج یـسیع ] . ] دـناهشیپ لدـج  یمدرم  نانآ  هکلب  دـندزن ، وت  يارب  لدـج  هار  زا  زج  ار  لاثم ]  ] نآ وا »؟ ای  دـنرتهب  اـم  نادوبعم  اـیآ  : » دـنتفگ

امـش ياج  هب  اعطق  میهاوخب  رگا  و  تسین . میاهدـینادرگ  یتیآ ] و   ] قشمرـس لیئارـسا  نادـنزرف  يارب  ار  وا  هداهن و  ّتنم  يو  رب  هک  ياهدـنب 
(. ات 59 هیآ 57  فرخز / هروس  « ) میهد رارق  دندرگ ، امش ]  ] نیشناج نیمز  يور ]  ] رد هک  یناگتشرف 

هدننکباذع ادخ  دننکیم  شزومآ  بلط  نانآ  ات  و  دنک ، باذـع  ار  ناشیا  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  ات  یل ]  ] و ( » 2)
(. هیآ 33 لافنا / هروس  « ) دوب دهاوخن  ناشیا 

91 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
، نک ررقم  ياهرهب  نایشیرق  يارب  يراد  هچنآ  زا  دّمحم ! يا  تفگ : خساپ  رد  وا  چوکب . ای  نک  هبوت  ای  ورمع ! يا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  سپس 
ار نآ  تسین و  نم  رایتخا  رد  نیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنراد . ار  مجع  برع و  مرک  يراوگرزب و  مشاـه  ینب  اریز 

شرتش داد  روتـسد  و  موریم ، وت  رانک  زا  یلو  دنکیمن  يوریپ  هبوت  زا  ملد  دّمحم ! يا  تفگ : وا  تسناد . ناحبـس  دنوادخ  رایتخا  رد  دیاب 
هَّللا یّلص  ربمایپ  هب  اجنیا  رد  و  تفوک ، شقرف  رب  دروخ و  وا  رس  هب  یگنس  هّکت  دیـسر  هنیدم  هموح  هب  نوچ  و  دش . نآ  راوس  وا  دنروایب ، ار 

«. 1  » ِجِراعَْملا ِيذ  ِهَّللا  َنِم  ٌِعفاد * َُهل  َْسَیل  ّیلع ] ۀیالوب   ] َنیِرفاْکِلل ٍِعقاو * ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  هک : دمآ  یحو  مّلس  هلآ و  هیلع و 
دنگوس ادخب  دومرف : خساپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  میناوخیمن . نینچ  ار  نآ  ام  مدرگ  تنابرق  متفگ : دـیوگیم : يوار 

هدش تبث  نینچ  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  رد  دنگوس  ادخب  داتـسرف و  ورف  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رب  ار  نآ  لیئربج 
دنوادخ دمآ ، شرـس  هب  دوب  هتـساوخ  ار  هچنآ  هک  دـیورب  ناتتـسود  یپ  رد  دومرف : دـندوب  وا  نوماریپ  رد  هک  یناقفانم  هب  ربمایپ  سپ  تسا .
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: دیامرفیم
«. 2  » ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ  َو  اوُحَتْفَتْسا  َو 

( نیمز يور  مدرم  داسفا  هب  هراشا   ) مور هروس  هیآ 41  ریسفت 

شسرپ « 3  » ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  هکرابم : هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  [ 19]
. ریما کی  امش  زا  ریما و  کی  ام  زا  دنتفگ : نایحیسم  هک  دوب  ینامز  نامه  رد  نیا  دنگوس  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  درک .

______________________________

دنوادـخ بناج  زا  و ] . ] تسین ياهدـنراد  زاب  ار  نآ  و ]  ] دراد نارفاک  هب  صاـصتخا  هک  دیـسرپ ، ياهدـنوشعقاو  باذـع  زا  ياهدنـسرپ  ( » 1)
(. ات 3 هیآ 1  جراعم / هروس  « ) تسا بتارم ] و   ] تاجرد بحاص 

(. هیآ 15 میهاربا / هروس  « ) دش دیمون  یجوجل  يوگروز  ره  ماجنارس ]  ] و دنتساوخ ، شیاشگ  ادخ ] زا  ناربمایپ   ] و ( » 2)
(. هیآ 41 مور / هروس  « ) تسا هدش  رادومن  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  هدروآ ، مهارف  مدرم  ياهتسد  هچنآ  ببس  هب  ( » 3)

92 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

( داسف زا  دعب  نیمز  حالصا   ) فارعا هروس  هیآ 56  ریسفت 

ترضح مدرک . شسرپ  « 1  » اهِحالْـصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  هفیرـش : هیآ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگیم : رـسیم  [ 20]
درک و حالصا  ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  اب  ناحبـس  دنوادخ  دوب و  دساف  هابت و  نیمز  انامه  رـسیم ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. اهِحالْصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َو ال  دومرف :

زارد يوزرآ  یتسرپاوه و  زا  یهن  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

یّلص ربمایپ  رب  سپس  و  دومن ، شیاتـس  ساپـس و  ار  ادخ  دناوخ و  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگیم : یلاله  سیق  نب  میلـس  [ 21]
يوریپ اما  ینالوط . يوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  مناساره ؛ امش  رب  تلـصخ  ود  زا  انامه  دومرف : داتـسرف و  دورد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دوریم و هدرک و  چوک  نانک ، تشپ  ایند ، انامه  دهنیم . نایسن  قاط  رد  ار  ترخآ  زارد  يوزرآ  اما  و  درادیم ، زاب  قح  زا  سفن  ياوه  زا 
، دیشابن ایند  نادنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  نادنزرف  زا  امـش  سپ  تسا ، ینادنزرف  ار  مادک  ره  و  دیآیم ، ام  يوس  هب  هدرک و  چوک  ترخآ ،
زا دوشیم و  زاغآ  یتسرپاوه  زا  اهبوشآ  اههنتف و  نامه  و  تسین ، راک  تسه و  هبـساحم  ادرف  تسین و  هبـساحم  تسه و  راک  زورما  هچ ،

ندـش راد  هدـهع  رد  ینادرم  دوشیم و  تفلاخم  ادـخ  اب  هتخادرپ  دوخ  ماـکحا  نیا  رد  ددرگیم . عورـش  هتخادرپ ، دوخ  تعدـب و  ماـکحا 
. دننیشنیم رگید  ینادرم  ياج  هب  اهنآ ،

نکیل دنامیمن ، هدیشوپ  يدنمدرخ  چیه  رب  دوب ، نایم  رد  ضحم  لطاب  رگا  و  دروخیمن ، مشچ  هب  فالتخا  دوب ، نایم  رد  صلاخ  قح  رگا 
یناسک و  ددرگیم ، هریچ  دوخ  نایفارطا  هب  ناطیش  هک  تساجنیا  و  هدیدرگ ، هتخیمآ  مه  اب  هدش و  هتفرگرب  لطاب  زا  یتشم  قح و  زا  یتشم 

. دشاب هدروخ  مقر  اهنآ  يارب  یکین  تبقاع  دنوادخ  فرط  زا  هک  دنباییم  ییاهر 
هک ینامز  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرفیم : هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  انامه 

______________________________

(. هیآ 56 فارعا / هروس  « ) دینکم داسف  نآ  حالصا  زا  سپ  نیمز  رد  و  ( » 1)
93 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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ناناوج و  دسریم ،] رظن  هب  رتشیب  ناشلاس  نس و   ] دنتـسه هک  دنـسریم  رظن  هب  نآ  زا  شیب  ناکدوک  نآ  رد  هک  دریگرب  رد  ار  امـش  ياهنتف 
لیدبت تسرد  شور  هب  نآ  زا  یـشخب  هاگ  ره  و  دننیزگیم ، شیوخ  ّتنـس  نانوچ  ار  نآ  دـنوریم و  ههارژک  هب  مدرم  دنـسریم . يریپ  هب 
تراسا هب  لسن  دنبای و  تّدش  ایالب  نآ ، یپ  رد  دیآ و  تشز  يراک  مدرم  رظن  رد  نیا  و  تسا ، هدش  نوگرگد  ّتنس  دوشیم  هتفگ  ددرگ ،

هن اما  دنزومآیم  نید  اهنآ  ار . دوخ  همعط  بایـسآ  دـبوکیم و  ار  مزیه  شتآ  هک  نانچ  دـبوکب ، ار  نانآ  بوشآ  هنتف و  سپـس  دوش . هدرب 
. دنبلطیم ار  ایند  ترخآ ، راک  هلیسو  هب  و  لمع ؛ يارب  هن  اّما  دنیوجیم  شناد  و  ادخ ، يارب 

نم زا  شیپ  نایلاو  دومرف : شنایعیـش و  صاوخ و  تیب و  لها  زا  دوب  یهورگ  ناـشیا  نوماریپ  هک  یلاـح  رد  درک  نارـضاح  هب  يور  سپس 
نم رگا  و  دنتخاس ، نوگرگد  ار  وا  شور  دنتسکش و  ار  وا  نامیپ  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  اب  ادمع 

هب منادرگزاب و  قح  يوسب  ار  ناـنآ  منک و  راداو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  فلاـخم  ياـهرادرک  نیا  كرت  هب  ار  مدرم  مهاوخب 
نم هکنآ  ات  دننکارپب ، منوماریپ  زا  منایرکـشل  همه  مهد ، ناشرییغت  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هک  شور  نامه 

بجاو ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّتنـس  نآرق و  يور  زا  دناهتخانـش و  ارم  لضف  هک  منایعیـش  زا  یکدنا  هورگ  اب  منامیم 
. دننادیم هعاطلا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  منادرگرب  ییاج  نامه  هب  ار  نآ  هک  منک  رداص  ینامرف  میهاربا  ماقم  هراب  رد  نم  رگا  هک  دییوگب  امش 
رد هک  منادرگرب  ینازیم  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  عاص  و  مهد ، سپ  همطاف  ناثراو  هب  ار  كدف  و  داهن ، شیاجنآ  رد  مّلس  و 

ارجا اهنآ  هراب  رد  ناشیا  مکح  هک  دراذگاو  یمدرم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاهنیمز  و  دوب ، ترـضح  نآ  نارود 
دجـسم زا  ار  نآ  منادرگرب و  وا  ناثراو  هب  دـندرک  دجـسم  ءزج  دندناتـس و  وا  زا  هک  ار  رفعج  هناـخ  و  منک ، ارجا  ار  نآ  نم  تسا و  هدـشن 

زا ار  ینانز  و  منک ، وغل  ار  فالخ  ماکحا  نآ  منادرگرب و  قح  هب  هدش  مکح  اهنآ  قبط  هک  ار ، قح  فالخ  نیناوق  ماکحا و  و  منک ، بارخ 
مکح هب  انب  اهنآ  اب  منادرگزاب و  ناشیعرـش  ياهرهوش  هب  ار  اهنآ  مریگب و  رب  دـننادیم  نانآ  رهوش  ار  دوخ  قحاـنب  هک  ینادرم  تسد  ریز 
هدـش میـسقت  ربـیخ  ياـهنیمز  زا  ار  هـچنآ  و  مریگ ، تراـسا  هـب  ار  بـلغت  ینب  هّـچب  نز و  و  مـنک ، هلباـقم  تارّرقم  جورف و  هراـب  رد  ادـخ 

زا ار  يرمتسم  قوقح و  ایاده و  رتفد  و  منادرگرب ،
94 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

لاملا تیب  و  منک ، میسقت  راوردارب  ربارب و  ناناملسم ، نایم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دننام  ار  یمالـسا  دمآرد  و  مربب ، نایم 
يردارب يربارب و  هیاـپ  رب  ار  حاـکن  رما  و  مـنک ، وـغل  ار  نـیمز  تحاـسم  يور  زا  تاــیلام  جارخ و  و  مزاــسن ، نارگناوـت  نادرگ  تـسد  ار 

و منک ، ارجا  هتشاد  رّرقم  هداتسرف و  ورف  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سمخ  و  منک ، راوتـسا  ناناملـسم 
ار يرد  ره  مدنبب و  دندوشگ  نآ  زا  ار  يرد  ره  دوب و  هک  منادرگرب  یعـضو  نامه  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم 

هعتم جح و  هعتم  هک  مهد  نامرف  و  منک ، ارجا  دح  بارش  ندیشون  يارب  و  منک ، عونمم  شفک  يور  زا  ار  وضو  حسم  و  منک ، زاب  دنتسب  هک 
هروس دمح و  رد  ار  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  ات  مراداو  ار  مدرم  و  دـنیوگب ، ربکا  هَّللا  راب  جـنپ  اههزانج  رب  مدادیم  نامرف  و  دـنلالح ، نانز 

ار یسک  نآ  مزادنیب و  نوریب  دندروآرد  شدجسم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هارمه  هب  ار  سک  ره  و  دنناوخب ، دنلب  زامن 
قبط قالط ، ءارجا  نآرق و  مکح  هب  ار  مدرم  و  مزاس ، نآ  دراو  دـناهتخادنا  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  زا  هک 

هب ار  زامن  لسغ و  وضو و  و  منکیم ، تفایرد  تاررقم  قبط  شیاههنوگ ، همه  زا  ار  تاـکز  و  مراداو ، مالـسا  ّتنـس  قفاوم  نآرق و  نوناـق 
هب ار  رگید  ياهّتلم  سراف و  ناریسا  و  منادرگزاب ، دوخ  ناکم  هب  ار  نارجن  لها  و  منادرگرب ، شدوخ  لحم  رد  تعیرـش و  هب  انب  ماگنه و 

. دندشیم هدنکارپ  نم  درگ  زا  همه  تروص  نیا  رد  منادرگرب ، شلوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  تاررقم 
تعامج هک  متـشاد  نالعا  اهنآ  هب  و  دنناوخب ، تعامج  هب  ار  هضیرف  زامن  نامه  ناضمر  هام  رد  مداد  نامرف  مدرم  هب  نم  هک  دنگوس  ادـخب 

اهنآ دش . دـنلب  دـندیگنجیم  نمـشد  اب  نم  هارمه  هک  منازابرـس  زا  یهورگ  دایرف  یلو  تسین  ادـخ  روتـسد  تسا و  تعدـب  هلفان ، زامن  رد 
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رد ادابم  هک  مدیـسرت  نم  و  درادیم . زاب  ناضمر  هام  هلفان  زامن  زا  ار  ام  یلع  دش ، نوگرگد  رمع  ّتنـس  ناناملـسم  يا  هک : دـندزیم  دایرف 
. دوش اپب  یلاجنج  مهاپس  زا  یشخب 

زا نم  مدیشکن ! هک  اههچ  خزود  يوسب  نارگتوعد  زا  یهارمگ و  نایاوشیپ  زا  اهنآ ، يوریپ  يزادنا و  هقرفت  رظن  زا  تّما ، نیا  تسد  زا  نم 
یَقَْتلا َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  ار  یبرقلا  يذ  هرهب  سمخ ، نیا 

95 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تسا و هتخاس  نیرق  دوخ  لوسر  دوخ و  اب  ار  ام  دـنوادخ  هک  میتسه  اـم  یبرقلا  يذ  زا  دوصقم  دـنگوس  ادـخب  منکیم . اـطع  « 1  » ِناعْمَْجلا

امـش نارگناوت  نادرگ  تسد  هکنیا  ات  لیبس  نبا  نیکاسم و  ناـمیتی و  یبرقلا و  يذ  نآ  زا  ادـخ و  لوسر  نآ  زا  تسادـخ و  نآ  زا  هدومرف 
تسا رفیک  تخس  ادخ  اریز  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیهناو و  تشاد  زاب  نآ  زا  ار  امش  هک  هچنآ  دیریگب و  داد  امش  هب  لوسر  ار  هچنآ  و  ددرگن ،

نآ اب  ار  ام  هداد و  ام  هب  ادـخ  هک  تسا  يرهم  نیا  مّلـس .] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  نادـناخ   ] دـننک متـس  ناشیا  هب  هک  یناسک  يارب 
لها ام  شیوخ و  لوسر  دنوادخ  هدادن . ياهرهب  ام  هب  هقدص  تاکز و  زا  هدرک و  شرافس  شربمغیپ  هب  نآ  هراب  رد  و  تسا ، هتخاس  زاینیب 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  مدرم  نیا  سپ  دناروخب . ام  هب  ار  مدرم  لام  كرچ  هکنیا  زا  هتـشاد  یمارگ  ار  تیب 
، تسا هدرک  رّرقم  ام  يارب  ادخ  هک  يرّرقم  زا  دندرک و  راکنا  تسایوگ ، ام  قح  هب  هک  ار  ادخ  باتک  دندومن و  بیذکت  مه  ار  مّلس  هلآ و 

اور متـس  ام  هب  هک  یـسک  هیلع  دنوادخ  و  میدید ، ربمایپ  زا  سپ  ام  هک  دیدن  نآ  دوخ  تّما  زا  يربمغیپ  چیه  نادناخ  دـندیزرو . غیرد  ام  زا 
. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةوق  لوح و ال  و ال  میهاوخیم ، کمک  وا  زا  تسام و  روای  هتشاد 

هنیدم رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  هبطخ 

ریما دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  [ 22 ( ] قـح تلود  روـهظ  ناـمّزلا و  رخآ  تّما  هـب  رادـشه  )
: تسا هدرک  داریا  هنیدم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

: دومرف داتسرف و  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  درک و  شیاتس  ار  وا  درازگ و  ساپس  ار  ادخ 
هداد شیاسآ  تلهم و  اهنآ  هب  هکنآ  زا  سپ  رگم  هتـسکشن  ار  راگزور  نایوگروز  تشپ  هاگ  چیه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دـعب ، اّما 

دیدروآ يور  نادب  هک  يدوبان  نآ  زا  رتمک  رد  مدرم ! يا  تالکشم . انگنت و  زا  سپ  رگم  هتسبن  ار  یمدرم  چیه  هتسکش  ناوختسا  و  تسا ،
______________________________

نامیا میدرک ، لزان  دـندش - وربور  مه  اب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور  لطاب -] زا  قح   ] ییادـج زور  رد  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  ادـخب و  رگا  ( » 1)
(. هیآ 41 لافنا / هروس  « ) دیاهدروآ

96 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
یشوگ هک  سک  نآ  ره  هن  و  دراد ، درخ  دراد  یلد  هک  سک  نآ  ره  هن  دوب ، يزومآ  دنپ  يریگتربع و  دیداهن  رس  تشپ  هک  یتالکشم  و 

دینک گنرد  دیرگنب و  وکین  تسا  ّمهم  امش  يارب  هچنآ  رد  ادخ ! ناگدنب  يا  تسانیب . دراد  یمشچ  هک  یسک  نآ  ره  هن  و  تساونش ، دراد 
دنتسیزیم و نوعرف  نادناخ  هویـش  هب  هک  نانآ  دیرگنب ؛ درب  دیناشک و  ار  اهنآ  دوخ  ملع  اب  دنوادخ  هک  یناسک  یگدنز  نادیم  هب  سپـس  و 

. دنتشابنا اهماقم  اهرازتشک و  اههمشچ و  دنتشاک و  اهغاب 
ییابیکش امش  زا  سک  ره  هدرب . نایاپ  هب  هنوگچ  یهن ، رما و  يداش و  یمّرخ و  همه  نآ  زا  سپ  ار  اهنآ  عضو  دنوادخ  هک  دیرگنب  هاگنآ  و 

نآ زا  روـما  ماجنارـس  دوـب ، دـیهاوخ  نادواـج  تشهب  رد  هک  دـنگوس  ادـخب  و  تـفرگ ، دوـخ  ياـج  تـشهب  رد  ماجنارـس  دریگ ، شیپ  رد 
. تسادخ

ار ربمایپ  هار  هک  ییاهنآ  نید ؛ رد  ناـشلیالد  فـالتخا  اـب  هدـنکارپ ، ياـههورگ  نیا  ياـطخ  زا  موشن  تفگـش  رد  ارچ  و  متفگـش ، رد  نم 
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رد هک  دننادیم  بوخ  ار  نامه  دنشوپیمن . مشچ  یبیع  چیه  زا  دنروآیمن و  نامیا  بیغ  هب  دننکیمن و  ادتقا  یـصو  لمع  هب  دنیوپیمن و 
و تسا ، دوخ  ياوشیپ  ماما و  هک  ره  دـننادیم . اوران  تشز و  ناشدوخ  هک  دنرامـشیم  تشز  ار  نامه  و  دوشیم ، داـی  یبوخ  هب  ناـشنایم 
هتخاس و مکحم  ار  نآ  بابـسا  دناهدز و  گنچ  نادـب  دـننکیم و  لمع  دـننادیم  تسرد  دوخ  رظن  هب  و  دراد ، جاور  قحان  زا  هچنآ  ره  رد 
ار ادـخ  زا  يرود  زج  دنـسریمن و  ادـخ  یکیدزن  هـب  دـنیازفایمن . يراـکاطخ  زج  و  دـنوریم ، قـح  فـالخ  رب  هتـسویپ  هتـشادنپ ، راوتـسا 

یّما ربمایپ  ثاریم  زا  هک  تسا  یتشحو  زا  هتساخرب  همه  رگید  کی  هب  تبسن  ناشقیدصت  دنباییم و  رگید  کی  اب  هک  یسنا  دننیزگیمنرب .
ییاهراغ دنراد و  یپ  رد  اهسوسفا  مدرم  نیا  هدیسر . ناشیا  هب  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  رابخا  نانآ . ترفن  ببـس  زین  و  دنراد .

، دهناو شهاتوک  رظن  دوخ و  هب  ار  وا  ادخ  هک  ار  یسک  دندرک . هنایشآ  دیدرت  یهارمگ و  يرات و  رد  ههبش ، ياهیگریت  زا  هدنکآ  دنتـسه 
نیا تسین . مهّتم  دسانـشن  ار  وا  هک  یـسک  دزن  و  تسا ، دامتعا  دروم  دنکن  كرد  ار  وا  هک  یـسک  دزن  دـنکفا  شیوس  کی  هب  قح  هار  زا  و 

. دنراد تهابش  ناپوچیب  ياههمر  هب  ّدح  هچ  ات  نادان  روک و  ناوریپ 
هب هنوگچ  و  درک ، دـنهاوخ  لیلذ  ار  رگید  کی  هنوگچ  درک و  دـنهاوخ  يدوز  هب  نم  نایعیـش  هک  یتسیاـشان  ياـهراک  زا  غیرد  سوسفا و 

زا هک  تسادرف  دنزای ، دنهاوخ  تسد  مه  راتشک 
97 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هک يداب  ره  ربارب  رد  دبـسچب و  ياهخاش  هب  اهنآ  زا  یهورگ  ره  دـنبلطب . نآ  هار  ریغ  زا  ار  يزوریپ  دنبـسچب و  هخاش  هب  دـنتفا و  رود  هشیر 
مه درگ  هّیما  ینب  يراتفرگ  زور  نیرتدب  يارب  ار ، هارمگ  مدرم  نیا  يدوز  هب  دـنوادخ  هکنیا  اب  دـنوریم ، وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  نآ  اب  دزوب 

سپـس دهدیم ، ناشدنویپ  مه  هب  یمکارتم  ربا  نانوچ  دنکفایم و  تفلا  ربا  ياههراپ  نایم  زییاپ  لصف  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دنکیم ، عمج 
کی دوب و  مرع  لیس  هک  نمی ، ياهغاب  نک  ناریو  لیس  نانوچ  دنوشیم ، ریزارـس  راو  لیـس  هاگزیخ  زا  دیاشگیم و  اهنآ  يور  هب  ار  اهرد 

. تسبن نآ  رب  ار  هار  هدـیکپ ، مه  رد  هوک  دـنامن و  ياـج  رب  مه  ياهّپت  نآ  زا  و  دـندش ، هتخیگنارب  ّدـس  نآ  ندرک  ناریو  يارب  شوم  هتـسد 
اهنآ اب  و  دومن ، ناشراکـشآ  درک و  يراج  نیمز  يور  رب  ییاهراسهمـشچ  نوچمه  و  تخاـس ، هدـنکارپ  اهتـشد  لد  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ 

رب هکنیا  يارب  و  دهدیم ، ناکسا  نارگید  نیمزرس  رد  هّیما  ینب  ندرک  هراوآ  يارب  ار  یمدرم  و  دناتسیم ، زاب  نارگید  زا  ار  یمدرم  قوقح 
مهرد ماش ، دـالب  مرا و  ياهگنـس  ریز  ار  اـهنآ  دزاـسیم و  نازرل  ار  ینکر  اـهنآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـنوش  ّطلـسم  دـناهدرک  بصغ  هچنآ 

دـنیرفآیم و ار  ناویح  دـنایوریم و  ار  هایگ  دفاکـشیم و  ار  هناد  هکنآ  هب  دـنگوس  دناتـسیم و  اهنآ  زا  ار  نوتیز  مرخ  دـالب  دنکـشیم و 
ناریـشمش کچاکچ  نابـسا و  ههیـش  کنیا  نم  ییوگ  هک  تسور  نآ  زا  دوب ، دهاوخ  متفگ  هکنیا  هنیآ  ره  دروآیمرب ، ار  ناویح  ناسنا و 

. مونشیم شوگ  هب  ار 
سک ره  و  شتآ ، يور  هبند ، هک  نانچ  دوش  بآ  دنتفای  ّطلـست  يرترب و  دالب  رد  هکنآ  زا  سپ  تساهنآ  تسد  رد  هچنآ  ره  دنگوس  ادـخب 

ار هک  ره  هبوت  ناحبـس  دـنوادخ  دـشکیم و  لج  ّزع و  دـنوادخ  ناتـسآ  هب  دورب ، اهنآ  زا  هک  ره  راـک  و  تسا ، هدرم  هارمگ  دریمب  اـهنآ  زا 
سک چیه  دنراد . شیپ  رد  هک  يزور  نیرتدب  يارب  دروآ  درگ  یگدـنکارپ  زا  سپ  ارم  نایعیـش  دـنوادخ  دوریم  دـیما  و  دریذـپ ، دـهاوخ 

. تسادخ نآ  زا  يرما  ره  رایتخا  درادن و  يرایتخا  ناحبس  دنوادخب  تبسن 
دیناشکن يراوخ  هب  ار  رگید  کی  خلت  ّقح  هراب  رد  امـش  رگا  و  دنناوارف ، دننکیم  بستنم  تماما  هب  قحان  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  مدرم ! يا 
تعاطا دباییمن و  هرطیس  امش  رب  يدنمورین  دباییمن و  تراسج  امش  رب  تسین  امش  نوچمه  هک  یسک  دینکن  یتسس  لطاب ، ریقحت  رد  و 

98 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
یـسوم نارود  رد  لیئارـسا  ینب  هک  نانچ  دیدش  نادرگرـس  امـش  یلو  دـنکیمن ، یلاخ  هناش  نآ  زا  یـسک  دوشیمن و  هداهن  اپ  ریز  ماما  زا 

مدوخ ناجب  ددرگ . لیئارـسا  ینب  ینادرگرـس  ربارب  دنچ  دوش و  نوزفا  نم  زا  سپ  امـش  یمگردرـس  دنگوس ، مدوخ  ناجب  و  مالّـسلا ، هیلع 
زاب دناوخیم و  یهارمگ  هب  هک  تفرگ  دیهاوخ  ار  یناطلس  نوماریپ  مه  زاب  دیرب ، رـس  هب  نم  زا  سپ  ار  هّیما  ینب  تنطلـس  نارود  امـش  رگا 
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هک دیدنویپیم  یناسک  هب  و  دیلـسگیم ، دوخ  دنویپ  ردب ، نادرم  نیرتکیدزن  زا  دیهنیم و  رـس  تشپ  ار  قح  و  دینکیم ، هدنز  ار  لطاب  مه 
دوش و بآ  تساهنآ  تسد  رد  هچنآ  رگا  دنگوس ، مدوخ  ناجب  دندوب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دارفا  نیرترود  اهگنج  رد 
رب يراد  هلابند  هراتـس  دیآ و  رـس  هب  لطاب  تلود  رمع  تّدم  و  ددرگ ، کیدزن  جرف  هدعو  دوش و  کیدزن  تازاجم  ناحتما و  دورب  نایم  زا 

. دیدرگ زاب  هبوت  هب  امش  دیآ  دیدپ  رما  نیا  نوچ  و  ددرگ ، ادیوه  امش  يارب  نابات  هام  و  قرشم ، يوس  زا  دیآ  دیدپ  امش 
يروک ینادان و  زا  بیترت  نیدب  دیامن و  هر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نشور  هار  هب  ار  امش  دیوش ، قرش  علاط  وریپ  رگا  هک  دینادب 

هب دوخ  ندرگ  زا  ار  نکـش  رمک  نیگنـس و  راب  دـیوش و  اهر  ندیـشک  روز  نتفگ و  روز  بلط و  جـنر  زا  و  دـیبای ، دوبهب  یگنگ  يرک و  و 
قح ار  هچنآ  دـشک و  روز  دـیوگ و  روز  دزرو و  متـس  دـنک و  دّرمت  هک  ار  یـسک  رگم  دوخ  تمحر  زا  دزاـسن  رود  ادـخ  و  دـیزادنا ، رود 

«. 1  » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  نانچ  نیا  و  دریگب ، درادن 

( ترضح نآ  اب  تعیب  نامثع و  ندش  هتشک  زا  دعب   ) مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

هب مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  تعیب  نامثع و  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  تسا  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 23]
هدـمآرب هاگدـید  ره  زا  رتالاب  رترب و  تسا و  کیدزن  دـبلطیم و  ار  یلاعت  تسا و  یلاعتم  هک  تسادـخ  نآ  زا  ساپـس  دومرف : تفر و  ربنم 

هک مهدیم  یهاوگ  و  درادن ، کیرش  هک  هناگی  دنوادخ  زج  شتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسا ،
______________________________

(. هیآ 227 ءارعش / هروس  « ) تشگ دنهاوخرب  هاگتشگزاب  مادک  هب  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دناهدرک  متس  هک  یناسک  و  ( » 1)
99 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. نایناهج همه  رب  ادخ  تّجح  و  تسا ، ناربمایپ  نایاپ  وا ، هداتسرف  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
. دنداتسرف تاولص  وا  نادناخ  رب  وا و  رب  اههتشرف  ادخ و  و  دوب ، نابرهم  زرورهم و  نانمؤم  هب  و  نیتسخن ، نالوسر  همه  هدننکقیدصت 

هیلع مدآ  رتخد  قانع  درک  متس  ادخ  رب  هک  یسک  نیتسخن  و  دنشکیم ، خزود  هب  ار  دوخ  نابحاص  زواجت ، متـس و  انامه  مدرم  يا  دعب ، اّما 
تسیب ياراد  و  تشادیم ، دوخ  نمیشن  ار  نیمز  بیرج  کی  رد  دوب  بیرج  کی  هک  دوب  قانع  ادخ  مشخ  هتـشک  نیتسخن  دوب و  مالّـسلا ،

هب یگرگ  یلیف و  نوچمه  درک  ّطلـسم  يریـش  وا  رب  لج  ّزع و  دـنوادخ  و  تشاد . ساد  نوچمه  نخان  ود  یتشگنا  ره  رد  هک  دوب  تشگنا 
دنتـشاد هک  یعـضو  نیرتنمیا  نیرتهب و  رد  ار ، ناگـشیپ  دـنوادخ  اققحم  و  دنتـشک ، ار  وا  هک  يرتسا  یگرزب  هب  یـسکرک  يرتش و  دـننام 

. دش هتشک  مه  نامثع  درک و  دوبان  ار  نوعرف  تفرگ و  ناج  ناماه  زا  تشکب ،
. تخیگنارب ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ ، زور  نآ  رد  هک  ددرگیمرب  یعضو  هب  امش  يراتفرگ 

هبوچ اب  دشاب ، شتآ  هس  رب  هک  یگید  نوچمه  و  دـیدرگ ، لابرغ  الماک  دـیوش و  مهرد  تخیگنارب ، یتسار  هب  ار  وا  هک  ییادـخب  دـنگوس 
امـش نیرتزارف  دـیآ و  زارف  رب  امـش  نیرتریز  هکنآ  ات  دـنزیمآ  مه  هب  دـننادرگب و  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  دـننک و  ور  ریز و  ار  امـش  شیاـمزآ 

هداتفا شیپ  هک  یناسک  دـنوش  هتـشادهاگن  بقع  و  دـناهدش ، هتـشادهاگن  بقع  هک  دـنور  ولج  هب  ینازاتـشیپ  دـیاب  و  ددرگ ، همه  زا  رتریز 
. دندوب

زور نیا  ماقم و  نیا  هب  نم  و  ماهتفگن ، غورد  مه  راب  کی  یتح  و  تسین ، هدیـشوپ  نم  رب  يزیچ  لاخ ، هطقن  کی  هزادـنا  هب  دـنگوس  ادـخب 
هدش هتفرگرب  نآ  زا  ماگل  هدرک و  راوس  نآ  رب  ار ، اهنآ  لها  هک  دنتسه  یـشکرس  شومچ و  ياهبـسا  دننام  اهاطخ  انامه  ماهدش . هداد  ربخ 

ناشراهم دننک و  راوس  اهنآ  رب  ار  نآ  لها  هک  مار ، تسا  یبکرم  دننام  يزیچ ، ره  رد  يوقت  انامه  درب . خزود  هب  ار  دوخ  راوس  هک  اجنآ  ات 
يور هب  تشهب  ياهرد  دـنناسریم . تشهب  هب  ار  دوخ  ناراوس  هکنآ  اـت  دـنناریم  ار  اـهنآ  دوخ  راـیتخا  هب  دـنهدیم و  ناراوس  تسد  هب  ار 

. یگدوسآ یتمالس و  اب  دییآرد  دنیوگ : اهنآ  هب  دنباییم و  رد  ار  نآ  شوخ  میسن  دنونشیم و  ار  نآ  يوب  تسا و  زاب  نانآ 
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100 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هدیشخبن ودب  ار  تفالخ  رما  و  متـسنادیمن ، دوخ  کیرـش  تفالخ  رما  رد  ار  وا  نم  هک  تفرگ  یـشیپ  نم  رب  یـسک  تفالخ ، رما  رد  انامه 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  زا  سپ  هکنآ  لاح  و  دـشیم ، ثوعبم  يربمغیپ  هکنآ  رگم  دوبن  یتمـسق  راـک  نیا  رد  وا  يارب  مدوب و 
ره و  یلطاب ، تسه و  یّقح  درک . باترپ  خزود  شتآ  رد  ار  وا  و  دـمآرب ، یناینب  تسـس  هاگترپ  رب  تفالخ ، بصغ  هار  زا  تسین . يربماـیپ 

تـسا نیا  يارب  دشاب  كدنا  قح  رگا  و  تسا ، هدوب  نینچ  میدق  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دشاب  دایز  لطاب  رگا  و  یبلاط ، دنراد و  یلها  مادـک 
و دـنهد ، زاب  امـش  هب  ار  امـش  راک  نامز  نیمه  رد  رگا  مه  زاب  دروآ . ور  ددرگ و  زاـب  دورب و  دـنک و  تشپ  هک  يزیچ  دوشیم  مک  هچ  هک 

تیاهن هک  تسین  نیا  زج  نم  رب  دش . دیهاوخ  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  امـش  هک  یتسار  هب  دنرادرب ، تسد  امـش  زا  ناضرغم  نارگهئطوت و 
دنسپ دروم  هک  ياهنوگ  هب  دینادرگ  يور  نم  زا  دیوش و  تسس  هرابکی  مسرتیم  منارگن و  امش  زا  مه  زاب  یلو  میامنب  ار  شالت  ششوک و 

. تسا هدرک  وفع  هتشذگ ، هچنآ  زا  ادخ  میوگب  مناوتیم  مهاوخب  رگا  و  دیشابن ، نم 
وا رب  ياو  شمکش ، زج  تشادن  یّمغ  ّمه و  هک  دوب  یغالک  نوچمه  یموس  نیا  یلو  دنتفرگ ، یـشیپ  تفالخ  رما  يّدصت  هراب  رد  درم  ود 
رد خزود  دـنام و  زاب  تشهب  زا  دوب . رتهب  تفـالخ  رما  يّدـصت  زا  وا  يارب  نیا  هک  تشگیم  هدـیرب  شرـس  دـشیم و  هدـیچ  شرپ  ود  رگا 

ار شیوزاب  ود  ریز  دنوادخ  هک  يربمایپ  دـنکیم ، زاورپ  شرپ  ود  اب  هک  ياهتـشرف  درادـن . یمـشش  هک  تسا  جـنپ  ود  هس و  دراد ، ور  شیپ 
. تسا خزود  رد  هک  يرّصقم  و  قح ، هب  راودیما  هدنیوج  و  ادخ ، هار  رد  تساشوک  هک  ینمؤم  و  دراد ،

ناشن ار  نآ  تّوبن  راثآ  و  دـیآیم ، ادـخ  باتک  نآ  هیاپ  رب  هک  تسا  میقتـسم  هار  نامه  هنایم  هار  و  دـناهدننکهارمگ ، ود  ره  پچ  تسار و 
ریـشمش و اب  ار  تّما  نیا  دنوادخ  انامه  دش . دیمون  دروآرد  یمکح  دوخ  زا  تسب و  ارتفا  هک  ره  و  دش ، كاله  درک  اعدا  هک  ره  دهدیم .

دوخ دیوش و  ناهن  دوخ  ياههناخ  رد  و  تسین ، هحماسم  یهاوخ و  يوه  قح ، هب  ماما  رظن  رد  سک  چـیه  يارب  و  تسا ، هدرک  بدا  هنایزات 
. ددرگ كاله  دتسیاب  قح  يور  رد  ور  هک  ره  تسامش . لابند  هب  هبوت  و  دینک ، حالصا  ار 

101 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  ینخس 

تسا یسک  لج  ّزع و  دنوادخ  دزن  امش  نیرتبوبحم  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدیـسر  هزمح  وبا  زا  [ 24]
، دراد شیارگ  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ  هب  نارگید  زا  شیب  هک  تسا  رتگرزب  همه  زا  دنوادخ  دزن  یـسک  لمع  و  دشاب ، رتوکین  شلمع  هک 
وکین و شقالخا  هک  تسا  یسک  ادخب  امش  نیرتکیدزن  و  دسارهب ، ادخ  زا  نارگید  زا  شیب  هک  تسا  یسک  یهلا  رفیک  زا  امـش  نیرتاهر  و 

اناـمه و  دـنک ، یگدیـسر  شاهداوناـخ  هـب  يوـحن ، نیرتهتـسیاش  هـب  هـک  تـسا  یـسک  ادـخ  دزن  امـش  نیرتهدیدنـسپ  و  دـشاب ، ورهداـشگ 
. وا دزن  تسامش  نیرتيوقت  اب  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا 

( یگهزره جاور  دروم  رد   ) مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ییوگشیپ  کی 

هزمشوخ فیرظ و  هزره ، هک  دیایب  مدرم  رب  ینامز  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 25]
ضرع ناشیا  هب  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دوش . فیعضت  فصنم  صخـش  و  دریگ ، رارق  بّرقت  دروم  راکبان  و  دوش ، هدرمش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  نینمؤملا ؟ ریما  ای  دوش  نینچ  ماگنه  هچ  دش :
ترضح دنراذگ ، ّتنم  محر  هلص  يارب  و  ددرگ ، یشکرس  بجوم  تدابع  دوش و  هدناتـس  تمارغ ، هب  تاکز  و  تمینغ ، هب  تناما  هاگ  ره 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  نینمؤملا ؟ ریما  ای  تسا  ماگنه  هچ  نآ  دش : ضرع  ناشیا  هب  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص 
. دننک یهدنامرف  ناکدوک  دوش و  هدرپس  نازینک  هب  اهراک  دنبای و  ّطلست  نانز  هک  یماگنه 
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تاواسم تیاعر  يربارب و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هبطخ 

درک و شیاتـس  ساپـس و  ار  يادخ  دناوخ و  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : هتفگ  عوفرم  يدنـس  رد  یبقع  رفعج  نب  دّمحم  [ 26]
یخرب رایتخا  رد  ار  امـش  زا  یخرب  لج  ّزع و  دنوادخ  یلو  دندازآ  مدرم  همه  يزینک و  هن  هدییاز و  ياهدرب  هن  مدآ  انامه  مدرم ! يا  دومرف :

. دهن ّتنم  دنوادخ  رب  دیابن  دزرو  ییابیکش  ریخب  دتفا و  الب  شیامزآ و  رد  سک  ره  سپ  تسا  هداهن  رگید 
102 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

: تفگ ریبز  هحلط و  هب  ناورم  میدرک . میسقت  تسوپخرـس  تسوپهایـس و  نایم  ربارب  ار  نآ  ام  هدش و  مهارف  جارخ ] زا   ] يزیچ دیـشاب  هاگآ 
. دوبن نت  ود  امش  زج  نخس  نیا  زا  وا  دوصقم 

یمـالغ نآ  زا  سپ  داد و  راـنید  هـس  مـه  راـصنا  زا  يدرم  هـب  داد و  راـنید  هـس  سک  ره  هـب  مالّـسلا  هـیلع  ترـضح  سپ  دـیوگیم : يوار 
ار وا  زورید  نم  هک  تسا  یمالغ  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : يراصنا  درم  نآ  سپ  داد . رانید  هس  زین  وا  هب  ترـضح  دـمآ و  تسوپهاـیس 

دنزرف لیعامـسا و  دـنزرف  نایم  متـسیرگن و  ادـخ  باـتک  هب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ینادیم ؟ ربارب  ار  وا  نم و  وت  مدرک و  دازآ 
. مدیدن يرترب  هنوگ  چیه  قاحسا 

اهراوس زا  ندید  ناس  ماگنه  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ثیدح 

ناراوس زا  ناس  ندید  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دومرف : ترـضح  هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  رباج  [ 27]
هار رد  دوب  یعنام  وا  هک  ادخب  سپ  ار ، ربق  نیا  بحاص  دنک  تنعل  دنوادخ  درک : ضرع  رکب  وبا  درک . رذگ  هحیحأ  وبا  ربق  هب  دـش و  نوریب 

. درکیم بیذکت  ار  ربمایپ  و  ادخ ،
مادک ره  دنوادخ  سپ  زیتس ، نمـشد  هن  دوب و  زاوننامهیم  هن  ادخب  هک  درک  تنعل  ار  هفاحق  وبا  دنوادخ  هکلب  تفگ : هحیحأ  وبا  سپ  دلاخ 

نآ هناش  تشپ  رب  ار  دوخ  رتش  راهم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنک . تنعل  دندوب  رتراوخ  دوخ  ناسک  نایم  رد  هک  ود  نیا  زا 
مشخ هب  شدنزرف  ات  دیربن  ار  یـسک  مان  هژیوب  دییوگب و  نخـس  یّلک  روطب  دییوگیم  دب  ناکرـشم  زا  امـش  هک  یماگنه  دومرف : تخادنا و 

نیا تفگ : نصح  نب  ۀنییع  هک  درک  رذگ  وا  رب  یبسا  دنتشذگ و  وا  ربارب  زا  نابسا  داتسیا و  زاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دیایب .
، مرتهاگآ وت  زا  نابـسا  لاوحا  هب  نم  هک  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  ام  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . نانچ  نینچ و  بسا 

نادرم مادک  دومرف : دیود و  شاهرهچ  هب  نوخ  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  ترـضح  سپ  مرتهاگآ ، وت  زا  نادرم  لاوحا  هب  نم  و  تفگ : هنییع 
نیا دنهنیم و  ناشیاهبسا  تشپ  رب  ار  ناشاههزین  دننکیم و  لیامح  ار  ناشیاهریـشمش  دنتـسه و  دجن  رد  هک  ینادرم  تفگ : هنییع  دنرترب ؟

تسا و نمی  زا  نامیا  دـنرترب ، نمی  لها  نادرم  هکلب  یتفگ  غورد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  دـنرادیم . رب  ماگ  نینچ 
یتخس ینمی . مدوب  يدرم  دوخ  نم  دناشک  هنیدم  هب  ارم  هک  دوبن  ترجه  رگا  نمی و  زا  یگنازرف  تمکح و 

103 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هک اجنآ  زا  دنـشابیم ؛ رـضم  هعیبر و  لـیابق  زا  هک  یناشودـب  هناـخ  نانیـشنرداچ و  تسا ؛ ناراد  رتش  نارگیچوه و  ناـیم  رد  یلدگنـس  و 

ۀعـصعص زا  رتهب  تومرـضح  دـنوریم و  تشهب  هب  هک  دنتـسه  ياهریت  رتـشیب  نمی ، جـحذم  دـیآیمرب و  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  دیـشروخ 
میلـس ناوکذ  لـعر و  هریت  زا  رتـهب  نمی ، لـها  زا  هلیجب  هریت  و  هیواـعم - نب  ثراـح  هریت  زا  تسا  رتـهب  دـناهدرک  تیاور  یخرب  و  دنتـسه -

هعضبا حرشم و  سوخم و  دمج و  هعبرا  كولم  دنوادخ  دنک  تنعل  دومرف : سپس  تسین . یکاب  ارم  دنوش  دوبان  نایحل  هریت  رگا  و  دنتـسه ،
هک یـسک  ره  دشاب و  هتـشاد  ءالو  دوخ  يالوم  هب  زج  هک  ار  یـسک  ره  و  هل ، لّلحم  لّلحم و  دـنک  تنعل  ادـخ  ار و  هد  رمع  ناشیا  رهاوخ  و 

، دننک دننام  نادرم  هب  ار  دوخ  هک  ینانز  نآ  دنزاس و  نانز  دننام  هب  ار  دوخ  هک  ینادرم  نآ  و  دوشن ، هتخانش  هک  ددرگ  بسن  داژن و  یعدم 
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هک یسک  زین  و  دنز ، ار  یـسک  براض  زج  دشک و  ار  یـسک  لتاق  زج  دهن و  یتعدب  دروآ و  دیدپ  يدادیور  مالـسا  رد  هک  ار  یـسک  ره  و 
ترـضح دـنک ؟ نیرفن  ار  شردام  ردـپ و  هک  یـسک  دوشیم  تفای  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  يدرم  دـنک . نیرفن  ار  شرداـم  ردـپ و 

ار ناشناردام  ناردپ و  مه  نادنزرف  ربارب ، رد  دننکیم و  تنعل  ار  ناشنادنزرف  ناردام  ناردـپ و  يرآ ، دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اذ لبهـش  نایفـس و  وبا  نافطغ و  دسا و  هلیبق  زا  همیذـج  هریت  نایحل و  لضع و  ناوکذ و  لعر و  هلیبق  دـنک  تنعل  ادـخ  و  دـننکیم ، نیرفن 

. ار هنوه  هذوه و  ناورم و  میزج و  نب  ۀکیلم  رسپ  ود  نانسالا و 

ناشیا زا  لوپ  هدننکتساوخرد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دروخرب  ناتساد 

درک و تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  یلوپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياـههدرک  دازآ  زا  یکی  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 28]
دزن وا  تسین . یفاـک  نم  يارب  تفگ : وا  منکیم . میـسقت  وت  اـب  متفرگ  لاـملا  تیب  زا  ار  دوخ  هرهب  هاـگ  ره  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح 

ترضح یهاگآ  هب  دوب  هتفرگ  هیواعم  زا  هک  ار  یلوپ  تشون و  نینمؤملا  ریما  هب  ياهمان  مه  وا  داد و  ياهلـص  يو  هب  هیواعم  تفر و  هیواعم 
: تشاگن ار  همان  نیا  وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دناسر .

ار ياهرهب  نامه  نآ  زا  وت  دـتفا و  يرگید  تسد  هب  وت ، زا  سپ  هدوب و  يرگید  تسد  رد  وت ، زا  شیپ  تسوت ، تسد  رد  هک  یلام  دـعب ، اّما 
ار دوخ  سپ  يرادیمرب ، ادخ  يارب  هک  يراد 

104 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
: يروآیم درگ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  ار  لام  وت  هک  تسین  نیا  زج  اریز  رادب ، مدقم  تدنزرف  رب 

لوپ اب  هک  يدرف  ای  و  تسا ، هدش  تخبشوخ  وا  ياهدشتخبدب ، وت  هچنآ  اب  تروص  نیا  رد  هک  دزیخرب  ادخ  تعاط  هب  نآ  اب  هک  یـسک  ای 
زا کی  چیه  و  تسا ، هدـش  هدـناشک  یتخبدـب  هب  ياهدروآ ، درگ  وا  يارب  وت  هچنآ  اب  تروص  نیا  رد  هک  ددـنب ، رمک  یهلا  تیـصعم  هب  وت 
هب تسا  هتشذگ  هکنآ  يارب  سپ  یهن ، دوخ  شود  رب  يراب  وا  يارب  يرادب و  ناشمدقم  شیوخ  رب  وت  هک  دنرادن  ار  نآ  یگتـسیاش  ود  نیا 

. نک دامتعا  ادخ  يزور  هب  دمآ  دهاوخ  هکنآ  يارب  شاب و  راودیما  ادخ  تمحر 

( هظعوم رد   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  ینخس 

دادیم و دنپ  ار  مدرم  ربمغیپ ، دجـسم  رد  هعمج  ره  هک  دوب  نیا  رب  انب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیوگیم : بیـسم  نب  دیعـس  [ 29]
ترـضح نآ  هدـش ، هتـشاگن  ظفح و  ناشیا  زا  ینارنخـس  نیا  درکیم . قیوشت  ترخآ  ياهراک  هب  و  دـناوخیم ، ارف  اـیند  دـهز  هب  ار  ناـنآ 

رگا و  هدرک ، ایند  نیا  رد  هک  دبای  نآ  ترخآ  رد  یسک  ره  دیدرگیمزاب و  وا  يوس  هب  هک  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  مدرم ! يا  دومرفیم :
ياهلـصاف نآ  وا و  ناـیم  هک  دـنکیم  وزرآ  وا  دوـشیم و  رـضاح  وا  ربارب  رد  هدوـب  يّرـش  رگا  هک  ناـنچ  دـنیبب ، ار  نآ  هجیتـن  هدوـب  يریخ 
. دوشیمن تلفغ  وا  زا  هک  لفاغ ، هدازیمدآ  يا  وت  رب  ياو  هتشاد . رذح  رب  دب ) رادرک  رب   ) شدوخ زا  ار  امش  دنوادخ  دوب و  يرایسب 

، دبایرد ار  وت  هک  هدنامن  يزیچ  و  دبلطیم ، ار  وت  دـیآیم و  وت  يوسب  نامایب  هک  وت  يارب  تسا  زیچ  نیرتهدنباتـش  وت  گرم  مدآ ! ینب  يا 
ود و  تسا ، هتشگزاب  تنت  هب  تناج  و  یناور ، اهنت  تربق  يوسب  تسا و  هدناتـس  ار  تناج  گرم  هتـشرف  هدیـسر و  رـس  هب  ترمع  ییوگ  و 

. دننکیم تخس  خساپ  شـسرپ و  وت  زا  دناهدمآرد و  تروگ  هب  وت  زا  یـسرپزاب  يارب  هزاجایب ، هدناوخان و  ریکن  رکنم و  مانب  ادخ  هتـشرف 
هک ینید  زا  و  تسا ، هدش  هداتـسرف  وت  يوس  هب  هک  يربمایپ  يدیتسرپیم و  ار  وا  هک  تسا  ییادـخ  نوماریپ  رد  نآ  شـسرپ  نیتسخن  انامه 

زا و  ياهتشادیم ، تسود  ار  وا  هک  یماما  زا  و  ياهدرکیم ، توالت  ار  نآ  هک  یباتک  زا  و  ياهدوب ، نّیدتم  نادب 
105 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هب نک و  طاـیتحا  سپ  ياهدرک . شجرخ  هنوـگچ  و  ياهدروآ ، فـک  هب  اـجک  زا  هک  تلاـم  ياهدرک و  شفرـص  یهار  هچ  رد  هـک  ترمع 
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وریپ دوـخ و  نـید  هـب  یـشاب  فراـع  نمؤـم  رگا  سپ  راد ، اـّیهم  شیوـخ  خـساپ  نوـمزآ  وـجوسرپ و  شنیزگ و  زا  شیپ  رگنب و  شیوـخ 
یهدیم و یبوخ  هب  خساپ  وت  دیاشگب و  باوص  هب  ار  تنابز  دـنک و  نیقلت  وت  رب  ار  وت  تّجح  دـنوادخ  یهلا ، ءایلوا  راداوه  نایوگتـسار و 
دریگب و تنابز  یـشابن ، نینچ  رگا  و  دنیآ ، تلابقتـسا  هب  ناحیر  حور و  اب  ناگتـشرف  يوشیم و  هداد  تراشب  یهلا  تشهب  يدونـشخ و  هب 
هب نازوس ، خزود  نتخورفارب  ناشوج و  بآ  اب  باذع  ناگتـشرف  يوش و  هدادتراشب  شتآ  هب  ینامرد و  خـساپ  زا  ددرگ و  لاطبا  تتّجح 

. دنیآ وت  ییاریذپ 
. تسا زیختـسر  زور  نامه  نیا  هک  رترازآ  لد  رتشارخ و  رگج  رتگرزب ، تسا  شیپ  رد  يدادـیور  عضو ، نیا  یپ  رد  مدآ ! رـسپ  يا  نادـب 
، دنکیم عمج  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  نآ  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  نایع ، تسا  يزور  دنیآیم و  درگ  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  نیا 
زا اـهلد  هک  یماـگنه  تسا ، هفزآ  زور  نیا  ددرگیم . روشحم  تسا  روـگ  رد  هکنآ  ره  دوـشیم و  هدـیمد  روـص  رد  هک  تسا  يزور  نیا 
اهب رس  سک  چیه  زا  دوشیمن و  یشوپمشچ  یسک  شزغل  زا  هک  تسا  يزور  نیا  دنروخیم ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دنسریم و  ولگ  هب  ساره 

تانسح ریخ و  ياهراک  يازج  شاداپ و  ندید  رگم  دشابن ، زور  نآ  رد  و  دننکن ، لوبق  ار  یسک  هبوت  دنریذپن و  شزوپ  یسک  زا  دنریگن و 
ره و  دـبایرد ، ار  نآ  دـشاب ، هدرک  کین  راک  ياهّرذ  ایند  نیا  رد  دـشاب و  نانمؤم  زا  سک  ره  تائیـس . اـهیراکهبت و  رفیک  ازـس و  ندـید  و 

. دبایرد ار  نآ  دشاب ، هدرک  دب  ياهّرذ  ایند  نیا  رد  ینمؤم 
ار نآ  دنوادخ  هک  یناهانگ  دیزیهرپب ؛ هتشاد  ناترذح  رب  نآ  زا  هدرک و  عونمم  امش  رب  ادخ  هک  ییاهینامرفان  ناهانگ و  زا  مدرم ! يا  سپ 

. تسا هدروآ  دوخ  ياسر  نایب  قداص و  باتک  رد 
يراذگتّذل تّذل  تاوهش و  رد  ار  امـش  نوعلم  سیلبا  هک  یماگنه  نآ  دیـشابن ، رطاخ  هدوسآ  وا  دیدهت  نتـشاد و  رذح  رب  رکم و  زا  سپ 

َنِإ دیامرفیم : دنوادخ  اریز  دناوخیم ، ارف  ایند  نیا 
106 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

«. 1  » َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا 
امـش هب  يو  هاگرد  هب  تشگرب  ماگنه  رد  دوخ  کین  باوث  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  دیروآ  دایب  و  دـینک . ساسحا  ناتلد  رد  ار  ادـخ  زا  سرت  و 
يزیچ زا  هک  ره  دشاب و  رذح  رب  نآ  زا  دراد  میب  يزیچ  زا  هک  ره  اریز  هتـشاد ، رذح  رب  دوخ  باذـع  زا  ار  امـش  هچنانچ  تسا ، هداد  هدـعو 

دنوادخ اریز  دننکیم ، هئطوت  اهيرادرکدب  يارب  هک  ییاهنآ  دناهدرپس ؛ لد  ایند  یمّرخ  هب  هک  دیـشابن  ینالفاغ  زا  دهناو . ار  نآ  دنک  رذح 
َْوأ َنوُرُعْـشَی * ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَـی  َْوأ  َضْرَأـْلا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِـسْخَی  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَـف  َأ  دـیامرفیم : دوـخ  باـتک  رد 

«. 2  » ٍفُّوََخت یلَع  ْمُهَذُخْأَی  َْوأ  َنیِزِْجعُِمب * ْمُه  امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُخْأَی 
رب هکنیا  زا  دیشابن  رطاخ  هدوسآ  و  هتشاد ، رذح  رب  ناراکمتس  هب  تبسن  هدروآ  شباتک  رد  هک  هچنآ  اب  ار  امـش  ادخ  هچنآ  زا  دیزیهرپب  سپ 
هب دوخ  نآرق  رد  ار  امش  دنوادخ  دنگوس ، ادخب  تسا . هدرک  هدعو  هشیپ  متس  مدرم  هب  دوخ  باتک  رد  هچنآ  زا  یـضعب  دیآ  دورف  امـش  رس 

نآرق رد  دنوادخ  هنیآ  ره  و  دزومآ ، دنپ  نارگید  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  تخبـشوخ و  انامه  تسا . هتخومآ  دنپ  نارگید  لاح  حرش 
ْنِم انْمَـصَق  ْمَک  َو  دیامرفیم : اجنآ  رد  تسا ، هدرک  هچ  امـش  زا  شیپ  ياهیدابآ  لها  زا  راکمتـس  مدرم  اب  هک  تسا  هدناونـش  امـش  هب  دوخ ،
اَّمَلَف دـیامرفیم : زین  و  «، 4  » َنیِرَخآ ًامْوَق  اهَدـَْعب  اـنْأَْشنَأ  َو  دـیامرفیم : هک  ناـنچ  تسا  نآ  مدرم  هیرق ، زا  روظنم  هک  «، 3  » ًۀَِملاظ َْتناک  ٍۀَیْرَق 

: تسا نآ  دوصقم  هک  «، 5  » َنُولَئُْست ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا  َو  اوُضُکَْرت  ال  َنوُضُکْرَی * اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَسَْأب  اوُّسَحَأ 
______________________________

انیب هاگانب  دنروآ و  دای  هب  ار ] ادخ   ] دـسر ناشیدـب  ناطیـش  بناج  زا  ياهسوسو  نوچ  دـنراد ، اورپ  ادـخ ] زا   ] هک یناسک  تقیقح  رد  ( » 1)
هیآ 201) فارعا / هروس  « ) دنوش

دننزیمن سدـح  هک  ییاج  زا  ای  دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادـخ  هکنیا  زا  دـندش  نمیا  دنـشیدنایم ، دـب  ياهریبدـت  هک  یناسک  اـیآ  ( » 2)
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هک یلاح  رد  ار  نانآ  ای  دـیاینرب ؟ ناشتـسد  زا  يراک  و  دریگب ، ار  ناـنآ  ناـبیرگ ]  ] ناشدـمآ تفر و  لاـح  رد  اـی  دـیایب ؟ ناـشیا  رب  باذـع 
(. ات 47 هیآ 45  لحن / هروس  ( »؟ دریگ ورف  دناهدز ، تشحو 

(. هیآ 11 ءایبنا / هروس  « ) میتسکش مهرد  دندوب ، راکمتس  شمدرم ]  ] هک ار  اهرهش  رایسب  هچ  و  ( » 3)
(. هیآ 11 ءایبنا / هروس  « ) میدروآ دیدپ  رگید  یموق  اهنآ  زا  سپ  و  ( » 4)

هب  ] دـیدوب و معنتم  نآ  رد  هچنآ  يوس  هب  و  دـیزیرگم ، ناه ] . ] دـنتخیرگیم نآ  زا  هاگانب  دـندرک ، ساسحا  ار  اـم  باذـع  نوچ  سپ  ( » 5)
(. هیآ 12 و 13 ءایبنا / هروس  « ) دیریگ رارق  شسرپ  دروم  امش  هک  دشاب  دیدرگ ، زاب  ناتیاهارس  يوس ]

107 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دیوش یسرپزاب  دیاش  دیدرگ ، زاب  شیوخ  ياهنکسم  ناتاهینارذگشوخ و  يوسب  دیزیرگم و 

دنگوس و  «، 1  » َنیِدـِماخ ًادیِـصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  اُولاق  دیـسر : باذـع  ناشیدـب  نوچ  سپ 
. دیسارهب دیریذپ و  دنپ  رگا  تسا  يدیدهت  امش و  يارب  تسا  يدنپ  نیا  هک  ادخب 

اَّنُک اَّنِإ  انَْلیَو  ای  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ٌۀَْحفَن  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  َو  دیامرفیم : هتشگرب و  هانگ  تیـصعم و  لها  هب  نآرق  رد  دنوادخ  نخـس  سپس 
: مدرم يا  دییوگب  رگا  «. 2  » َنیِِملاظ

َطْسِْقلا َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  دیامرفیم : شلابند  رد  هکنآ  لاح  تفگ و  ار  نخس  نیا  دوشیم  هنوگچ  تسا ، ناکرـشم  نیا ، زا  دنوادخ  روظنم 
«. 3  » َنِیبِساح اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو  ًاْئیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیل 

خزود هب  هرـسکی  یباسح  چیه  نودـب  انامه  دـیاین و  نایم  هب  یلمع  همان  دوشن و  اپرب  ینازیم  ناکرـشم  يارب  هک  دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
. تسا مالسا  لها  يارب  لامعا  ياههمان  رشن  اهنازیم و  بصن  و  دنوشیم ، روشحم 

تسود شناتـسود  زا  کی  چیه  يارب  ار  یناف  يایند  رذگدوز  یمّرخ  ّلج ، ّزع و  دنوادخ  هک  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  ادخ ! ياههدنب  يا 
رگید يارب  اهنآ  زا  کیمادک  هک  دیامزایب  ات  هدـیرفآ  ار  شلها  ایند و  تسا و  هدرکن  قیوشت  نآ  يارذـگ  یمّرخ  نآ و  هب  ار  نانآ  درادـن و 

یتایآ هدز و  اهلثم  نآ ، هراب  رد  راگدرورپ  هک  ادخب  دنگوس  و  دنرادرک ، شوخ  دوخ ، يارس 
______________________________

هروس « ) میدـینادرگ ناجیب  هدـشورد  ار  نانآ  ات  دوب ، نیمه  هتـسویپ  ناشنانخـس  میدوب ، رگمتـس  اعقاو  اـم  هک  اـم  رب  ياو  يا  : » دـنتفگ ( 1)
(. هیآ 14 و 15 ءایبنا /

(. هیآ 46 ءایبنا / هروس   ) میدوب راکمتس  هک  ام  رب  ياو  يا  تفگ : دنهاوخ  دسرب ، نانآ  هب  تراگدرورپ  باذع  زا  ياهمش  رگا  و  ( » 2)
دـشاب یلدرخ  هناد  نزومه  لمع ]  ] رگا و  دنیبیمن ، متـس  يزیچ  رد ]  ] سک چـیه  سپ  میهنیم ، زیخاتـسر  زور  رد  ار  داد  ياهوزارت  و  ( » 3)

(. هیآ 47 ءایبنا / هروس  « ) میشاب سرباسح  ام  هک  تسا  یفاک  میروآیم و  ار  نآ 
108 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زیهرپ نآ  زا  ار  امـش  يویند ، يارذگ  یگدـنز  رد  دـنوادخ  هچنآ  رد  ادـخب . رگم  تسین  ییورین  ناوت و  و  دـنمدرخ ، مدرم  يارب  هدرمـشرب 
: دیامرفیم دنوادخ  هک  اجنآ  دیباترب ، يور  هداد 

َو اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَـلَتْخاَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهاـْنلَْزنَأ  ٍءاـمَک  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُلَـثَم  اـمَّنِإ 
ٍمْوَِقل ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسْمَْألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَـک  ًادیِـصَح  اـهاْنلَعَجَف  ًاراـهَن  َْوأ  اًْـلَیل  اـنُْرمَأ  اـهاتَأ  اـْهیَلَع  َنوُرِداـق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا 

«. 1  » َنوُرَّکَفَتَی
َو دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هب  دنوادخ  هک  دییارگن  ایند  هب  دننکیم و  هشیدنا  هک  دیـشاب  یناسک  زا  ادخ  ناگدنب  يا  سپ 

لزنم راگدنام و  هناخ  ار  نآ  هک  یسک  نوچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  ییافوکـش  هب  و  «، 2  » ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  ال 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


هشوت نآ  رد  هتسیاش  لامعا  زا  بوخ . رادرک  هاگیاج  تسا و  چوک  هگلزنم  ّتقوم و  هناخ  ایند  اریز  دینکن ، دامتعا  هتفرگ ، شیوخ  نادواج 
نآ یـسک  نامه  ییوگ  و  ددرگ ، رداص  دنوادخ  يوس  زا  نآ  یناریو  هزاجا  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  يرپس  شماگنه  هکنآ  زا  شیپ  دیریگرب 
رد امش  ام و  هب  مهاوخیم  دنوادخ  زا  نم  تسا . نآ  ثاریم  تسرپرس  هک  تسوا  هدینادرگ و  شدابآ  راب  نیتسخن  يارب  هک  هدرک  ناریو  ار 
هب دهد و  رارق  نادهاز  هرمز  رد  ایند ، نیا  یگدنز  يارذگ  ییافوکش  رد  ار  امش  ام و  و  دناسر ، ناميرای  ایند  رد  دهز  يوقت و  يریگهشوت 

. لیام ترخآ ، شاداپ 
تمحر و دورد و  مالـس و  وا و  نادناخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دّـمحم  رب  ادـخ  دورد  میاهدـنز و  نآ  يارب  وا و  هب  ام  انامه 

. داب امش  رب  یهلا  تاکرب 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  درمریپ  نخس 

زا هدنکآ  قاطا  مدوب و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  هک  یلاح  رد  دیوگیم : هبیتع  نب  مکح  [ 30]
______________________________

اهماد مدرم و  هـچنآ  زا  نـیمز - هاـیگ  سپ  میتـخیر ، ورف  نامــسآ  زا  ار  نآ  هـک  تـسا  یبآ  ناـسب  اــیند  یگدــنز  لــثم  تـقیقح  رد  ( » 1)
تردق نآ  رب  نانآ  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  دـیدرگ و  هتـسارآ  تفرگرب و  ار  دوخ  هیاریپ  نیمز  هک  هاگنآ  ات  تخیمآرد ، نآ  اب  دـنروخیم -

هیآ سنوی / هروس  « ) تسا هتـشادن  دوجو  زورید  ییوگ  هک  میدرک  هدـیورد  نانچ  ار  نآ  دـمآ و  ام  یناریو ]  ] نامرف يزور  ای  یبش  دـنراد ،
(. 24

(. هیآ 113 دوه / هروس  « ) دسریم امش  هب  خزود ]  ] شتآ هک  دیوشم  لیامتم  دناهدرک  متس  هک  یناسک  هب  و  ( » 2)
109 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

لوسر دنزرف  يا  وت  رب  مالس  تفگ : داتسیا و  قاطا  رد  هب  ات  دمآ  شیپ  تشاد ، هیکت  يرادناکیپ  ياصع  رب  هک  يدرمریپ  هاگان  دوب  ّتیعمج 
یهلا تاکرب  تمحر و  وت و  رب  مالـس  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـش . شوماـخ  سپـس  و  داـب ، وت  رب  یهلا  تاـکرب  تمحر و  هَّللا و 
. دنتفگ خساپ  ار  شمالس  یگمه  و  دش ، شوماخ  سپس  و  امش ، رب  مالس  تفگ : درک و  تیب  لها  هب  ور  هرهچ  هب  درمریپ  سپس  تراثن .

. دنادرگ وت  نابرق  ارم  دنوادخ  نک  کیدزن  دوخ  هب  ارم  هَّللا ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ور  هرهچ  هب  سپس  وا 
هب دراد  تسود  ار  امش  هک  ره  امـش و  نم  دنگوس  ادخب  و  مراد ، تسود  دنراد  تسود  ار  امـش  هک  ار  یناسک  ار و  امـش  نم  دنگوس  ادخب 
ام نایم  هک  ینوخ  رطاخ  هب  دنگوس  ادـخب  و  مریگیم ، هرانک  وا  زا  مرادیم و  نمـشد  ار  امـش  نمـشد  نم  انامه  مرادـن . تسود  ایند  رطاخ 

منادیم مارح  ار  امش  مارح  لالح و  ار  امـش  لالح ، نم  انامه  دنگوس ، ادخب  مریگیمن . هرانک  وا  زا  مرادیمن و  نمـشد  ار  وا  هدش ، هتخیر 
نم دزن  ایب  نم  دزن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنادرگ ؟ وت  نابرق  ارم  دنوادخ  يراد ، يدـیما  نم  يارب  ایآ  سپ  میامـش ، رما  هارب  مشچ  و 

هب وت  هک  تفگ  ار  نامه  وا  هب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  دزن  يدرم  درمریپ ! يا  دومرف : دـناشن و  شرانک  رد  ار  وا  ات  ایب ،
امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رب  يریمب  رگا  دوـمرف : وا  هب  مردـپ  و  نم ،
ناحیر حور و  اب  نیبتاکلا  مارک  اب  دوشیم و  نشور  تمشچ  دریذپیم و  شمارآ  تنورد  دوشیم و  کنخ  تلد  يوشیم و  دراو  مالّـسلا 

هک ینیب  نآ  ینامب  هدـنز  مه  رگا  و  درک - شیولگ  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و  دـسرب - اج  نیا  هب  تناج  رگا  يریگیم ، رارق  لابقتـسا  دروم 
ار نخس  نامه  مالّسلا  هیلع  ترـضح  ماما ؟ ای  یتفگ  هچ  تفگ : درمریپ  یـشاب . ام  اب  تشهب  بتارم  نیرتالاو  رد  دنک و  نشور  ار  تمـشچ 

نب یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  مریمب  رگا  ربکا » هَّللا  : » تفگ درمریپ  و  تفگ ، زاب  شیارب 
مارک ياههتـشرف  دریذـپیم و  شمارآ  منورد  ددرگیم و  رتکنخ  ملد  دوشیم و  نشور  ممـشچ  موشیم و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا 

ادخ هک  منیب  نآ  شیوخ  مشچ  هب  منامب  هدنز  مه  رگا  و  دسر ، ولگ ]  ] اج نیدب  مناج  رگا  دننکیم ، لابقتسا  ناحیر  حور و  اب  ارم  نیبتاکلا 
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نآ سپس  میشاب !؟ امش  اب  تشهب  بتارم  نیرتالاو  رد  دنک و  نشور  ارم  مشچ  نادب 
110 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رـس هیرگ  دایرف  تفر  درمریپ  نآ  رب  هک  یلاح  زا  هناخ  نآ  لها  داتفا و  نیمز  هب  ات  تسیرگ  یمه  ياه  ياه  دوشگ و  هیرگ  هب  دایرف  درمریپ 
. دنداد

رس درمریپ  سپـس  درکیم ، كاپ  ار  اهنآ  دودزیم و  شیاههژم  زا  ار  درم  ياهکـشا  دوخ  تشگنا  اب  درک و  وا  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
تـسد مالّـسلا  هیلع  ماما  هدب ، نم  هب  ار  تتـسد  دنادرگ  تنابرق  ارم  ادخ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ 

تسد دوشگ و  ار  دوخ  هنیـس  مکـش و  سپـس  داهن و  دوخ  هنوگ  هدید و  ود  رب  دیـسوب و  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسد  وا  داد و  وا  هب  ار  دوخ 
لابند هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  مکیلع ، مالسلا  تفگ : تساخ و  اپب  سپس  تشاذگ و  دوخ  هنیس  مکش و  يور  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ترـضح 

زا يدرم  هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : درک و  نارضاح  هب  ور  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس  دوب ، نتفر  لاح  رد  وا  هک  یلاح  رد  تسیرگنیم  وا 
. مدیدن زگره  سلجم  نیا  دننامه  ار  يراوگوس  سلجم  نم  دیوگیم : هبیتع  درگنب . درمریپ  نیا  هب  درگنب  تشهب  لها 

شورف نغور  ناتساد 

تـسود ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تخورفیم و  نوـتیز  نغور  هک  دوـب  يدرم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 31]
ترهش وا  زا  هویش  نیا  درکیم و  رادید  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسخن  دورب  يراک  لابند  تساوخیم  هاگ  ره  وا  تشادیم 

نآ ات  دیشکیم  ندرگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  دمآیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  هاگ  ره  و  دوب ، هتفای 
ندرگ وا  يارب  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دیسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  تمدخ  زور  کی  دنیبب . ار  وا  درم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  تشگرب و  هک  دیشکن ، یلوط  تفر و  تسیرگن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  وا  تشارفارب و 
: هک درک  هراشا  يو  هب  تسد  اب  درک  نینچ  وا  هک  دید  مّلس 

يراک زورما  دیسرپ : وا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  تسـشن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ربارب  رد  وا  نیـشنب .
ار وـت  هک  یـسک  نآ  هـب  دـنگوس  ادـخ ! ربماـیپ  يا  درک : ضرع  خـساپ  رد  وا  و  یتـشگرب ،] دوز  ینعی   ] يدرکیمن نآ  زا  شیپ  هـک  يدرک 

امـش دزن  مور و  مراـک  یپ  متـسناوتن  هک  ییاـج  اـت  تسا ، هتفرگ  ارف  ارم  لد  تداـی  تخیگنارب ، ناـمدرم  تیادـه  يارب  یتـسرد  یتـسارب و 
. متشگزاب

دنچ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  و  داد ، وا  هب  یبوخ  خساپ  درک و  اعد  وا  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
111 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار وا  هک  تـسا  يزور  دـنچ  هَّللا ! لوـسر  اـی  دـندرک : ضرع  ناشیدـب  دـش . اـیوج  وا  لاـح  زا  سپ  دـنیبب ، ار  وا  هـکنآیب  دـینارذگ  ار  زور 
هَّللا یّلص  ربمایپ  دندرک و  ياپ  رب  شفک  وا  اب  زین  شباحصا  درک و  ياپ  رب  شفک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  میاهدیدن .
یّلـص ترـضح  تسین . یـسک  درم  ناکد  رد  هک  دندید  هاگان  دندیـسر و  ناشورف  نغور  رازاب  هب  یگمه  ات  داتفا  هار  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

دوب راکتسرد  نیما و  یـصخش  ام  دزن  يو  تسا . هدرم  وا  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دیـسرپ . ار  وا  لاح  شناگیاسمه  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
اهنز لاـبند  دوب - هدوـل  دـنتفگ : دوـب ؟ هچ  تلـصخ  نآ  دوـمرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  تشاد . صاـخ  یتلـصخ  هکنآ  زج 
هدرب رگا  تشادیم و  تسود  تخس  ارم  هک  ادخب  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  داتفایم -

. دیزرمآیم ار  وا  ادخ  زاب  دوب ، مه  شورف 

هعیش لضف  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 
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زا ناشیا  دزن  رد  ام  تنابرق  متفگ : دـناهنوگچ ؟ تنارای  دومرف : مدـش . بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  دـیوگیم : رـسیم  [ 32]
هچ دومرف : تسـشن و  تساخرب و  دوب  هدز  هیکت  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : يوار  میرتدب . ناکرـشم  ربگ و  اسرت و  دوهج و 
رد مالّـسلا  هیلع  ماما  میتسه . رتدـب  ناکرـشم  ربگ و  اسرت و  دوهج و  زا  نافلاخم  دزن  رد  هعیـش  ام  دـنگوس  ادـخب  هک : مدرک  ضرع  یتفگ ؟
رد راگدرورپ  هک  دیتسه  ییاهنامه  امش  ادخب  تفر . دهاوخن  خزود  هب  مه  نت  کی  هک  نت  ود  هن  امـش  زا  دنگوس  ادخب  ناه  دومرف : خساپ 

ٌّقََحل َِکلذ  َّنِإ  ُراْصبَْألا * ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ  ایِرْخِـس  ْمُهانْذَـخَّتَأ  ِرارْـشَْألا * َنِم  ْمُهُّدـُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن  ـال  اـَنل  اـم  اُولاـق  َو  هدومرف : ناـشیا  هراـب 
. دنباین نآ  رد  ار  امش  زا  سک  چیه  دنیوجب و  خزود  رد  ار  امش  دنگوس  ادخب  دومرف : سپس  و  «، 1  » ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخت 

______________________________

؟ مینیبیمن میدرمشیم ، رارشا  هرمز ]  ] زا ار  نانآ  ام  هک  ار  ینادرم  هک  تسا  هدش  هچ  ار  ام  : » دنیوگیم و  ( » 1)
هروس ص/ « ) تسا تسار  اعطق  شتآ  لها  هلداجم  نیا  دتفایمن ؟» اهنآ  رب  ام ] ي   ] اهمـشچ ای  میتفرگیم  دنخـشیر  هب  ایند ] رد   ] ار نانآ  ایآ 

(. ات 64 هیآ 62 
112 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  شرافس 

هک تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  ّتیـصو  رد  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگیم : راّـمع  نب  ۀـیواعم  [ 33]
يرای ار  وا  ایادخ  دومرف : سپس  و  شاب ، هتشاد  نم  زا  ار  اهنآ  هک  منکیم  شرافس  تلـصخ  دنچ  هب  تدوخ  هراب  رد  ار  وت  یلع ! يا  دومرف :

زا موس : بایم . تنایخ  تراسج  زگره  ریگ و  شیپ  رد  ینمادـکاپ  مود : دوشن . نورب  تناهد  زا  یغورد  زگره  نک و  یتسار  تسخن : نک .
اپرب سودرف  رد  هناخ  رازه  وت  کشا  هرطق  ره  يارب  هک  یهلا  ساره  زا  نک  هیرگ  رایـسب  مراهچ : ینیبیم . ار  وا  هک  ییوگ  سارهب  دنوادخ 
لمع نم  ّتنس  هب  تاکز  هقدص و  تخادرپ  نتفرگ و  هزور  ندناوخ و  زامن  رد  مشش : نک . راثن  تنید  هار  رد  ار  تناج  لام و  مجنپ : دوش .

. نک
هقدص و  هام ، طسو  هبنشراهچ  هام و  رخآ  هبنشجنپ  هام و  لوا  هبنشجنپ  زور : هس  هناهام  هزور  و  تسا ، تعکر  هاجنپ  زور  هنابـش  رد  زامن  اّما 

رب رهظ و  لاوز  زامن  بش و  زامن  داب  وت  رب  ینکن . هقدص  رد  فارـسا  وت  يدرک و  فارـسا  دنیوگب  هک  ییاج  ات  یناوتیم ، هک  ياهزادـنا  هب 
رد  ] نک دـنلب  زامن  رد  ار  تتـسد  ود  یتسه . هک  یلاح  ره  رد  نآرق  توالت  داب  وت  رب  و  رهظ ، لاوز  زامن  داب  وت  رب  رهظ و  لاوز  زامن  داـب  وت 

رگا هک  زیهرپب  دـب  قالخا  زا  و  يدـنب . راک  هب  هک  ییوکین  قالخا  داب  وت  رب  و  وضو ، ره  ماگنه  كاوسم  داب  وت  رب  و  نتفگ ] ربکا  هَّللا  لاـح 
. نکم شهوکن  ار  شیوخ  زج  ینکن  نینچ 

تفارش یگنادرم و  تلاصا و  نایب  رد 

سک ره  نادناخ  تلاصا  دومرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدروآ  شردـپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 34]
. شیاوقت هب  هتسب  شمرک  و  شییابیز ، هب  هتسب  شتفارش  و  شدرخ ، هب  هتسب  شیگنادرم  و  تسوا ، نید  هب  هتسب 

113 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وا نادناخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یتسود 

رد هک  دنتـشاد  فیرـشت  شرداچ  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  دیوگیم : هیواعم  نب  دیرب  [ 35]
دش و نوزحم  وا  يارب  مالّسلا  هیلع  ترضح  دوب و  هدش  هدیرب  نب  زا  شیاهاپ  هک  درک  دوسا  دایز  هب  یهاگن  مالّسلا  هیلع  ماما  دوب . اپرب  ینم 
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، نآ لاح  تیاعر  يارب  ار  هار  رتشیب  مدـمآ و  هّکم  هب  متـشاد  هک  يرغال  ناوج و  رتش  اـب  نم  درک : ضرع  وا  دـننینچ ؟ تیاـهاپ  ارچ  دومرف :
، ماهدش كاله  مرادنپیم  هک  ییاج  ات  مهانگ  قرغ  نم  تفگ : دایز  ماگنه  نیا  رد  دش و  نیگمغ  وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدومیپ . هدایپ 

یتسود زج  نید  رگم  دومرف : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشگ . هدوشگ  ملد  هرگ  متفای و  تاجن  دـیما  مداـتفا و  امـش  یتسود  داـی  هب 
يدرم «، 2  » ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  «، 1  » ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  تسا 

هزور مناوخیمن و  زامن  دوخ  یلو  مراد  تسود  ار  نارازگزامن  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن 
ناشتـسود هک  یتسه  یناـسک  ناـمه  اـب  وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  مریگیمن . هزور  دوخ  یلو  مراد  تسود  ار  ناریگ 

کی رگا  هک  اـنامه  دـیهاوخیم ؟ هچ  دـییوجیم و  هچ  داد : همادا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  يروآ  تسد  هب  هچ  ره  تسوت  نآ  زا  يراد و 
. ام هاگهانپ  هب  امش  مییارگیم و  ربمایپ  هاگهانپ  هب  ام  دنروآ و  يور  دوخ  هاگهانپ  هب  یهورگ  ره  دسر  رد  ینامسآ  ساره 

مالّسلا هیلع  یلع  هعیش  تلیضف 

دندش و هئجرم  هتـسد  کی  هک  دزـس  ار  يادخ  ساپـس  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : راسی  نب  دیعـس  [ 36]
ار امش  هیردق و  مه  هتسد  کی  جراوخ و  هیرورح و  یهورگ 

______________________________

(. هیآ 7 تارجح / هروس  « ) تسا رایب  امش  ياهلد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  ینتشاد  تسود  امش  يارب  ار  نامیا  ادخ  ( » 1)
(. هیآ 31 نارمع / لآ  هروس  .« ) درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : ( » 2)

114 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
نایعیـش ربمایپ و  نادـناخ  وا و  ربمایپ  زابنایب و  ياتکی  يادـخ  زج  تقیقح  نآ  تسین  هک  دـنگوس  ادـخب  دـندیمان . یلع  هعیـش  هیبارت و  مه 

. ناشدوخ زج  دنتسین  مدرم  رگید  و  ربمایپ ، نادناخ 
-. دومرف راب  هس  ار  نیا  رتهتسیاش - مدرم  هب  مدرم  دوخ  زا  دوب و  مدرم  نیرترب  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع 

هّقح تلود  روهظ  نارظتنم و  تلیضف 

هیلع رقاب  ماـما  هب  تفگ : یطـساو  دـیمحلا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلک  ناـبا  نب  رمع  زا  هبقع ، نب  یلع  زا  لاـضف ، نبا  زا  وا ، زا  [ 37]
زا یخرب  هک  اسب  میتسـش و  دوخ  رازاب  زا  تسد  هک  ییاج  ات  میتسه  هّقح  تلود  روهظ  راظتنا  رد  نایعیـش ، ام  تنابرق  مدرک : ضرع  مالّـسلا 

. دننک ییادگ  ام 
. دنک هدنز  ار  ام  تماما  راک  هک  ار  ياهدنب  ره  دنک  تمحر  ادخ  دهد ، شیاشگ  وا  يارب  راگدرورپ  هک  ادخب  يرآ ، دومرف : خـساپ  رد  ماما 

هّقح تلود  ینعی   ] دیایب دـییوگیم  امـش  هچنآ  هک  ینامز  ات  درادـن  ینایز  ام  يارب  هدـیقع  نیا  هک  دـنیوگیم  هئجرم  تنابرق  مدرک : ضرع 
دریذپب ار  وا  هبوت  ادخ  دنک  هبوت  هک  ره  دنیوگیم ، تسار  دیمحلا ! دبع  يا  دومرف : میدرگ . ربارب  میوش و  هدیقع  مه  امـش  اب  و  دنک ] روهظ 
دنادرگ شاف  ار  تماما  مادـک  ره  دـلامن و  كاخ  هب  ار  شدوخ  ینیب  زج  دـنوادخ  دـشاب  هتـشادن  ینامیا  لد  رد  ددرگ و  قفاـنم  سک  ره  و 

. دزیرب ار  شنوخ  ادخ 
هیلع ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  ار . شدنفسوگ  باّصق  هک  نانچ  دربیم  ار  اهنآ  رـس  ناشمالـسا  رب  دنوادخ  و 
زور نآ  رد  امـش  هن ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دوـب ؟ میهاوـخ  ربارب  نارگید  اـب  اـم  دـنورگب ، وا  هب  مه  نارگید  دـنک و  روـهظ  مالّـسلا 

؟ مریمب مئاق  ماما  كرد  زا  شیپ  نم  رگا  مدرک : ضرع  دشابن . اور  نیا  زج  ام  نید  رد  دیشاب ، نیمز  ناهدنامرف  نارورس و 
یسک نوچمه  مناسریم ، شیرای  مینک  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  رگا  دیوگب  امـش  زا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح 
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. ددرگ بوسحم  وا  يارب  تداهش  ود  دسرب  تداهش  هب  وا  اب  هک  ره  و  هدز ، ریشمش  ناشیا  باکر  رد  هک  تسا 
115 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هعیش لضف  رد  يرگید  ثیدح 

هیلع ترـضح  میدیـسر . مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  رامح  ناورم  تموکح  نارود  رد  دـیوگیم : يدـنک  دـیلو  نب  هَّللا  دـبع  [ 38]
. میتسه هفوک  زا  میدرک : ضرع  دیتسه ؟ هک  امش  دومرف : مالّسلا 

ناحبس دنوادخ  انامه  هدنک .] ینب  هلیبق  ینعی   ] عمج نیا  زا  هژیو  هب  میرادن  رادفرط  رادتسود و  هفوک  رهش  زا  رتشیب  يرهـش  چیه  رد  دومرف :
ام وریپ  امـش  دنرادیم ، نمـشد  ار  ام  مدرم  دیراد و  تسود  ار  ام  امـش  دننادان . نادب  تبـسن  مدرم  هک  هدرک  تیاده  يرما  يوس  هب  ار  امش 

دراد و هدـنز  ام  یگدـنز  هب  ار  امـش  ادـخ  بیذـکت ، ار  ام  مدرم  دـینکیم و  قیدـصت  ار  ام  امـش  دـنزرویم ، تفلاخم  ام  اب  مدرم  دـیتسه و 
رب دنک و  نشور  ار  وا  مشچ  نادب  ادخ  هچنآ  ام و  نایعیـش  زا  کی  چیه  نایم  دومرفیم : مردپ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دناریمب . ام  نوچمه 

میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  درک -. شیولگ  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و  دسر - اجنیا  هب  شناج  هکنآ  زج  تسین ، ياهلصاف  دنرب  کشر  وا 
. مّلس هلآ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  هّیّرذ  مییام  و  «، 1  » ًۀَّیِّرُذ َو  ًاجاوْزَأ  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  َِکْلبَق  ْنِم  اًلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  دیامرفیم :

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  نخس  دنچ 

رب ار  نآ  نم  هدشیم و  لقن  دوعسم  نبا  زا  یلع و  زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  مدینش  ینخس  دیوگیم : حابصلا  وبا  [ 39]
نآ نم  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نخس  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  متشاد . هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مسانشیم . ار 
، اهكریز نیرتكریز  دریذپ ، دنپ  يرگید  زا  هک  تسا  نآ  تخبکین  دشاب و  تخب  نوگن  شردام  مکـش  رد  هک  تسا  یـسک  تخب  نوگن 
هک تسا  نآ  روما  نیرتدـب  و  تسا ، غورد  نخـس  لقن  لقن ، نیرتدـب  و  راکهبت ، صخـش  اـهقمحا ، نیرتقمحا  تسا و  راـکزیهرپ  صخش 

تعدب
______________________________

(. هیآ 38 دعر / هروس  « ) میداد رارق  ینادنزرف  نانز و  نانآ  يارب  و  میداتسرف ، ینالوسر  زین ]  ] وت زا  شیپ  اعطق  و  ( » 1)
116 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

غورد نابز  ادـخ  دزن  اطخ  نیرتگرزب  و  تسا ، تمایق  زور  ینامیـشپ  ینامیـشپ  نیرتتخـس  و  تسا ، لد  يروک  اهيروک  نیرتدـب  و  دوش ،
يور زا  تسا  نتفر  تسار  هار  هب  درم ، رویز  نیرتهب  و  میتـی ، لاـم  ندروخ  ندروخ ، نیرتدـب  اـبر و  بسک  بسک ، نیرتدـب  و  تسا ، زادرپ 

، دروآ ياج  هب  نآ  يارب  ار  يراک  دشاب و  بلط  ترهـش  هک  ره  و  تساهراک ، ماجنا  ندوب  اج  هب  يراوتـسا و  يدازآ ، نیرتلماک  و  نامیا ،
نآ رب  دـنک  كرد  ار  نوـمزآ  هک  ره  و  دـنامرد ، نآ  زا  درادـب  تسود  ار  اـیند  هک  ره  و  دـناسر ، ناـنگمه  شوـگ  هب  ار  وا  غورد  دـنوادخ 

تسپ ار  وا  دنوادخ  دزرو  رابکتـسا  هک  ره  و  تسا ، رفک  دیدرت ، ّکش و  دیآ . راتفرگ  یتخـس  هب  دسانـشن  ار  نآ  هک  ره  و  دزرو ، ییابیکش 
هک ره  و  دنک ، باذع  ار  وا  دنوادخ  دنک  یشکرس  ار  ادخ  هک  ره  و  تسا ، هدرک  یشکرس  ار  ادخ  درب  نامرف  ناطیـش  زا  هک  ره  و  دنادرگ ،

لّکوت يادخ  رب  هک  ره  و  دناسر ، شیرای  دنوادخ  دزرو  بیکش  تبیصم  رب  هک  ره  و  دیازفیب ، وا  تمعن  رب  دنوادخ  درازگب  ساپـس  ار  ادخ 
شقیالخ زا  کی  چیه  هب  و  دیرواین ، مشخ  هب  ار  يادخ  سک  چیه  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دشاب . هدنـسب  ار  يو  ومه  سپ  دیوج 

. دیبای يرود  ادخ  زا  هک  دییوجم  یکیدزن 
وا زا  ندرب  نامرف  نامه  رگم  دنادرگب  ار  يدب  وا  زا  ای  دناسر  ریخ  ودب  هک  درادن  يدنویپ  شقیالخ  زا  کی  چیه  اب  ناحبـس  دـنوادخ  انامه 
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. تسا نآ  رد  وا  يدونشخ  هچنآ  زا  يوریپ  و 
دنوادخ انامه  دوش . زیهرپ  نآ  زا  هک  تسا  يّرش  ره  زا  تاجن  دوش و  هتساوخ  هک  تسا  يزیچ  ره  يارب  یبایماک  ادخ  زا  يربنامرف  انامه  و 

نامرف و  دباین ، یهاگ  زیرگ  ادخ  زا  هدنزیرگ  و  دنکن ، ظفح  دنک  یـشکرس  وا  زا  ار  هک  ره  دنک و  ظفح  درب ، نامرف  وا  زا  ار  هک  ره  ناحبس 
ادـخ هچنآ  دوش و  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  دـیایب . تسا  رارق  هچنآ  ناـمز  تسا  دوز  و  دـباین ، شوـخ  ار  قیـالخ  هچ  رگا  ددرگیم  لزاـن  یهلا 

. تسا رفیک  تخس  وا  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  دینکن و  یکمک  زواجت  هانگ و  رب  دینک و  يرایمه  اوقت  یکین و  رب  سپ  دوشن ، دهاوخن 
117 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

( مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد   ) هرقب هروس  هیآ 213  ریسفت 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  و  درک ، شسرپ  « 1  » ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  هیآ : هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعـش  نب  بوقعی  [ 40]
غورد تسا ، هدوـب  هشیمه  دـنیوگیم : هک  تسین  نـینچ  دوـمن و  نـالوسر  تـثعب  زاـغآ  ادـخ  و  هارمگ ، دـندوب  یتـّما  حوـن ، زا  شیپ  مدرم 

و دهاوخ ، دوخ  هک  ياهزادنا  هب  تسا  ناراب  یشوخ و  یتخـس و  زا  هچنآ  ره  دزاسیم  رّرقم  دنکیم و  ادج  ردق  بش  رد  دنوادخ  دناهتفگ .
. هدنیآ لاس  ات  دزاسیم  رّدقم  ار  نآ 

هام دیشروخ و  فوسخ  فوسک و  ثیدح 

زا هتشاد  رّدقم  مدرم  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  ییاذغ  عبانم  زا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  دروتسم  نب  مکح  [ 41]
دیشروخ يراجم  دنوادخ  انامه  دومرف : زین  و  تسا . هدیرفآ  نیمز  نامـسآ و  نایم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ییایرد  دنراد ، زاین  نادب  هچنآ 

ياهتـشرف کـلف  هب  نآ  یپ  رد  و  تسا ، هدرک  رّرقم  رّدـقم و  کـلف  رب  ار  نآ  هـمه  هدرک و  هزادـنا  نآ  رد  ار  ناگراتـس  نارتـخا و  هاـم و  و 
نارتـخا و هاـم و  دیـشروخ و  دـنناخرچب ، ار  نآ  نوچ  و  دـنناخرچیم ، ار  کـلف  اـهنآ  دنتـسه و  وا  هارمه  هتـشرف  رازه  داـتفه  هک  هتـشامگ 
ره و  دنوشیم ، دراو  هتخاس  ررقم  اهنآ  يارب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  دوخ ، ياههاگلزنم  هب  زور  هنابـش  رد  دـنخرچیم و  نآ  اب  مه  اههراتس 

هتـشرف هب  دـیوج ، يرای  دوخ  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  درک  نآ  گنهآ  ناحبـس ، دـنوادخ  دـش و  رایـسب  ناگدـنب  هانگ  هاگ 
نآ درب و  رد  هب  دوخ  ياج  زا  تسا  نآ  رب  ناگراتـس  نارتخا و  هام و  دیـشروخ و  يراجم  هک  ار  یکلف  نآ  دـهدیم  نامرف  کلف  هب  لّکوم 

. درب رد  هب  دوخ  يراجم  زا  ار  نآ  هک  دهدیم  نامرف  هتشرف  رازه  داتفه  هب  مه  هتشرف 
ناور نآ  رد  کلف  هک  دتفا  ایرد  نآ  رد  دیشروخ  دنرب و  رد  هب  ار  نآ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

______________________________

(. هیآ 213 هرقب / هروس  « ) دندوب هناگی  یتّما  مدرم ، ( » 1)
118 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رد ار  دیـشروخ  دنک  میظعت  ار  شیوخ  تیآ  دهاوخب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هاگ  ره  و  دزاب ، گنر  دـیارگ و  یـشوماخ  هب  شوترپ  سپ  تسا .
باتفآ نتفرگ  ماگنه  رد  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  نینچمه  و  دروآرد . دناسرتب  ار  دوخ  قلخ  نادب  دهاوخ  هک  یعـضو  ره  هب  ایرد  نآ 

. دنکیم ار  راک  نیمه  زین  هام  اب  تسا و 
. دزاس نشور  ار  دیشروخ  هک  دنک  نآ  گنهآ  دنوادخ  هاگ  ره  و  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  زین  و 

دوخ يارجم  هب  دیشروخ  دنادرگرب و  دوخ  يارجم  هب  ار  کلف  هک  دهدیم  نامرف  کلف  هب  لّکوم  هتـشرف  هب  دنک ، فرطرب  ار  نآ  نتفرگ  و 
نب یلع  سپس  تسا . نآ  دننام  زین  هام  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  نینچمه  تسا . گنر  هریت  هک  یلاح  رد  دیآرب  بآ  زا  دنکیم و  تشگزاب 

ام نایعیش  زا  هک  یسک  رگم  دسرتن  هام  دیشروخ و  نتفرگ  هناشن  ود  نیا  زا  دنکن و  ساره  اهنآ  زا  دیشاب  هاگآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا 
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. دیدرگ زاب  وا  يوس  هب  دیرب و  هانپ  ودب  دیسارهب و  لج  ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  دش  نینچ  هاگ  ره  سپ  دشاب ،

تسا هداد  رارق  یتّجح  ینادناخ  ره  رد  دنوادخ  هکنیا  رد  ثیدح 

قداص ماما  هب  تیاکـش  نید  ندرمـش  کبـس  رد  ماهداوناخ  درکلمع  زا  هک  دیوگیم  شردـپ  زا  لقن  هب  یمـشاه  لیعامـسا  نب  لضف  [ 42]
ره يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  رامشم ، تشز  تاهداوناخ  زا  ار  نیا  لیعامسا ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  مدرب و  مالّسلا  هیلع 

دوخ ناـیم  رد  ار  ینـالف  اـیآ  دـیامرف : ناـشیا  هب  دروآ و  تّجح  نادـناخ ، نآ  رب  نادـب  زیختـسر  زور  رد  هک  هتـشاد  رّرقم  یتّجح  ینادـناخ 
نایم رد  ار  شیرادنید  ایآ  دـیدیدن ؟ دوخ  نایم  رد  ار  شزامن  ایآ  دـیدرکن ؟ هدـهاشم  دوخ  ناـیم  رد  ار  وا  تسرد  راـتفر  اـیآ  و  دـیدیدن ؟

. اهنآ رب  دشاب  تّجح  تمایق  زور  رد  وا  و  دیدرکن ؟ ادتقا  وا  هب  ارچ  سپ  دیدیدن ؟ دوخ 

تسا هداد  رارق  یتّجح  ياهّلحم  ره  رد  دنوادخ  هکنیا  رد  ثیدح 

ودب تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب و  هّلحم  رد  امش  زا  يدرم  دومرف : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  راّمع  نب  ۀیواعم  [ 43]
ایآ دوش : هتفگ  اهنآ  هب  دروآ و  تّجح  شناگیاسمه  رب 

119 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
؟ دیتفاینرد بش  رد  ار  وا  هیرگ  زاوآ  ایآ  دیدینشن ؟ ار  وا  نخس  ایآ  دوبن ؟ امش  نایم  رد  ینالف 

. ناشیا رب  دشاب  ادخ  تّجح  وا  سپ 

هیآ زورب  لیبابا و  ریط  ثیدح 

«1  » ٍلیِّجِـس ْنِم  ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  َلِیبابَأ * ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَـسْرَأ  َو  هفیرـش : هیآ  هراـب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم  میرم  وبا  [ 44]
اهنآ دنتخیر و  اهنآ  رـس  رب  ایرد  تمـس  زا  دندزیمرپ و  باتـشب  نیمز  یکیدزن  رد  هک  دـندوب  یناگدـنرپ  دومرف : ترـضح  مدرک . شـسرپ 

دنتشاد و لاگنچ  رد  ات  ود  هک  دوب  هزیرگنـس  هس  هدنرپ  ره  اب  و  هدنرد ، ناگدنرپ  دننام  هب  یلاگنچ  ناگدنرد و  رـس  نوچمه  دنتـشاد  يرس 
هدشن هدید  هلبآ  هاگ  چیه  نآ  زا  شیپ  و  دنتـشک ، نادـب  ار  اهنآ  دز و  هلبآ  ناشنت  ات  دـنتفر  هناشن  اهگنـس  نیا  اب  ار  اهنآ  و  راقنم ، رد  یکی 

مادک ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  زین  و  دیدن . سک  چیه  مه  نآ  زا  سپ  دوب و  هدیدن  سک  چیه  زور  نآ  زا  شیپ  ار  هدنرپ  عون  نآ  دوب و 
یلیـس اجنآ  رد  دـنوادخ  نمی و  کـیدزن  تسا  یتشد  نآ  دندیـسر و  تومرـضح  يداو  هب  اـت  دـنتفر  دـنتخیرگ  زور  نآ  رد  هک  ناـشیا  زا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  زین  و  درک . قرغ  ار  اهنآ  همه  داتسرف و 
. دندیمان دیسر ] رد  گرم  ینعی   ] تومرضح هّدع  نیا  گرم  ماگنه  هب  ار  نآ  اذل  دوب  هدشن  هدید  یبآ  تشد  نآ  رد  هک  دوب  لاس  هدزناپ 

ناشناگدازومع دوخ و  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح 

. دیـسر نم  هب  نآ  ربخ  تفرگرد و  ینخـس  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نایم  دـیوگیم  کلملا  دـبع  [ 45]
انامه وشن ، دراو  ام  نایم  هب  شاب ، شوماخ  دومرف : میوگب  ینخـس  نآ  هراب  رد  متـساوخ  هک  نیمه  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ 

داد و يرگزرب  هب  ار  یکی  هک  تشاد  رتـخد  ود  تسیزیم و  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  هک  تـسا  يدرم  نوـچمه  ناـمناگدازومع  اـم و  لـثم 
هب هک  تفر  ینز  دزن  تسخن  تفر و  وا  رادید  هب  سپس  يرگهزوک ، هب  ار  يرگید 

______________________________

(. هیآ 3 و 4 لیف / هروس  « ) دندنکفایم تخس ]  ] لگ زا  ییاهگنس  نانآ  رب  هک ] . ] داتسرف لیبابا »  » یناگدنرپ هتسد  هتسد  اهنآ ، رس  رب  و  ( » 1)
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120 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
رد ام  عضو  دتـسرف  یناراب  دـنوادخ  رگا  هتـشاک و  رایـسب  تعارز  مرهوش  تفگ : خـساپ  رد  شرتخد  دیـسرپ . شلاح  زا  دوب و  هداد  رگزرب 

رایـسب هزوک  مرهوش  تفگ : خـساپ  رد  وا  دیـسرپ  وا  لاح  زا  تفر و  رگهزوک  نز  دزن  سپـس  دوب . دـهاوخ  رتهب  همه  زا  لیئارـسا  ینب  ناـیم 
راب تفگیم : هک  یلاح  رد  تشگرب  ردـپ  نآ  سپـس  دوب . دـهاوخ  رتهب  همه  زا  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  ام  عضو  دراـبن  ناراـب  رگا  هتخاـس و 

«. 1  » ام زین  یتسه و  اهنآ  يود  ره  يارب  وت  ایادخ !

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ذیوعت  کی 

: دومرفیم شنادنزرف  زا  یکی  ذیوعت  رد  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : حیرذ  [ 46]
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یتمیزع  نادـب  یـشاب  هچ  ره  درد  يا  داب و  يا  مهدیم  مسق  ار  وت 

نت زا  يرب و  نامرف  ینک و  تباجا  راـچان  هب  مه  وت  دـندرب ، ناـمرف  دـندرک و  تباـجا  مه  ناـنآ  تفاـی و  تمیزع  هربص  يداو  ّنج  رب  مّلس 
. کنیا مه  کنیا  مه  يور  نوریب  تسا  نم  هدازرتخد  هک  نالف  مرسپ 

مدرم اب  يرادید 

يرزج  ] دـهن فک  زا  دـنک  یـسراو  هک  ره  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  لـقن  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  [ 47]
و تسا ] مک  مدرم  رد  ریخ  اریز  دباینرد ، تسوا  دنـسپ  هچنآ  دـیآرب  مدرم  لاوحا  شیتفت  یپ  رد  سک  ره  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـیوگیم :
ار مدرم  هک  ره  و  دنهد ، ضرق  ودب  دـهد ، ضرق  مدرم  هب  هک  ره  و  دـنامرد ، دریگن  شیپ  رد  ییابیکـش  راگزور ، ياهیراوگان  يارب  هک  ره 
. هد ماو  ناشیدب  تیدنمزاین  زور  يارب  شیوخ  يوربآ  زا  دومرف : منک ؟ هچ  سپ  هَّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع  دنیوشب . وا  زا  تسد  دنک  كرت 

______________________________

يرواد ام  نایم  هک  دـسرن  ار  امـش  ینعی  ام » زین  یتسه و  اهنآ  يود  ره  يارب  وت  ایادـخ  راـب   » هک نخـس  نیا  هک  تسا  هر )  ) یـسلجم زا  ( 1)
درم نآ  هک  نانچ  دیزیخرب  ام  زا  یکی  يرادـفرط  هب  دـیابن  تسا و  مزال  امـش  رب  ود  ره  ام  مارتحا  میربمایپ و  نادـنزرف  ود  ره  ام  اریز  دـینک 

. درکن یتواضق  شداماد  ود  نایم  تشاذگاو و  ادخب  ار  دوخ  راک 
121 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ناشیا بسا  یعّدم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب 

: دیوگیم نامثع  نب  داّمح  زا  ییحی ، نب  دمحم  زا  یقرب ، زا  دمحا ، زا  وا ، زا  نینچمه  [ 48]
دید هاگان  تشاد  رارق  هورم  افص و  نایم  یعس  رانک  رد  هناخ  نآ  دوب و  دوخ  هناخ  رد  ساّبع ] ینب  نارس  زا   ] یسیع نب  یسوم  هک  یلاح  رد 

ات داد  نامرف  دوب ، هدرپس  رـس  ینادـمه و  يدرم  هک  جایه  نبا  هب  وا  دـیآیم . یبسا  رب  راوس  هورم  فرط  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبا 
هیلع مظاک  ماما  دـش . نآ  یعّدـم  دـیبسچ و  ماگل  هب  دـمآ و  ماما  دزن  وا  تسوا . نآ  زا  بسا  هک  دوش  یعّدـم  دریگب و  ار  ماـما  بسا  راـهم 

نم زا  مه  نیز  تفگ : جایه  نبا  دیهدب . وا  هب  ار  بسا  دیرادرب و  ار  نیز  دومرف : شنامالغ  هب  دیـشکرب و  باکر  زا  ياپ  گنردیب  مالّـسلا 
نیمه ار  رتـسا  یلو  تسا . هدوـب  مردـپ ]  ] یلع نب  دـمحم  نآ  زا  نیز  نیا  هک  میراد  هنّیب  اـم  یتـفگ  غورد  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا .

. میوگیم هچ  ینادیم  بوخ  وت  میدیرخ و  یکیدزن 

ییابیکش ربص و  دئاوف 
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روصنم رفعج  وـبا  دزن  زا  هریح  رد  هک  میدوـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  دـیوگیم : شردـپ  زا  لـقن  هب  مزارم  نب  دّـمحم  [ 49]
یتشگ نانابـساپ  هب  بش  رـس  درک و  تکرح  گنردیب  هزاـجا ، تعاـس  ناـمه  رد  دـش و  دازآ  درک و  تفاـیرد  جورخ  تصخر  یقیناود ،
اجنیا زا  وت  تشاذگ  مهاوخن  تفگ : تخیوآرد و  ترضح  هب  تقو ، نامه  دوب  یتشگ  ياهنابـساپ  نایم  رد  هک  یچکرمگ  کی  دروخرب و 

رد فداـصم  نم و  تفرگ . ار  ترـضح  وـلج  دز و  زابرـس  یتخـس  هب  وا  یلو  درک  شهاوـخ  وا  زا  درک و  رارـصا  وا  هب  ترـضح  يرذـگب .
مسرتیم درازآیم و  ار  وت  هک  تسا  یگس  نابساپ  نیا  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  فداصم  میدوب ، ترـضح  تمدخ 

ندرگ یهد  هزاجا  رگا  هک  میرـضاح  ود  ره  مزارم  اب  نم  درک ، دهاوخ  هچ  امـش  اب  راب  نیا  روصنم  منادیمن  دـنادرگرب و  روصنم  دزن  ار  وت 
مالّـسلا هیلع  ماما  و  شاب ، راد  نتـشیوخ  فداصم ! يا  دومرف : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مینکفیب . هناـخدور  هب  ار  وا  دـسج  مینزب و  ار  وا 

داد رذگ  هزاجا  ترضح  هب  وا  هاگنآ  تشذگ و  بش  رتشیب  هک  یتقو  ات  درکیم  تمحازم  عفر  بلط  نابساپ  زا  هتسویپ 
122 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

؟ یتفگ وت  هچنآ  ای  تسا  رتهب  نیا  مزارم ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  تفر و  دوخ  هار  هب  ترضح  و 
يرتـگرزب ّتلذ  هب  دـیآرب و  یکچوک  ّتلذ  زا  یمدآ  هک  اـسب  يا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا . رتـهب  نیا  مدرگ  تناـبرق  مدرک : ضرع 

. دیآ راتفرگ 

شیوخ مالغ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفر 

هیلع قداص  ماما  درک . رید  وا  داتسرف و  يراک  لابند  هب  ار  شنامالغ  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : هشیاع  وبا  نب  صفح  [ 50]
ماما دش  رادیب  نوچ  دش ، رادیب  ات  دز  شداب  تسشن و  وا  رس  کیدزن  ترـضح  سپ  تفای ، هدیباوخ  ار  وا  تفر و  نوریب  شلابند  هب  مالّـسلا 

: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع 
. ام نآ  زا  تزور  تسوت و  نآ  زا  تبش  زور ، مه  یباوخب  بش  مه  يرادن  قح  ادخب  ینالف !

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  هب  ّمهم  هیصوت  کی 

رب ار  نامنطاب  نامنطاب و  فالخ  رب  ار  ام  رهاظ  مدرم  نایم  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : یلع  وبا  [ 51]
یـشوماخ اـم  هچنآ  ره  زا  دـییوگب و  مییوـگیم  اـم  هچ  ره  هک  سب  نـیمه  دوـخ  بهذـم  رد  ار  امـش  و  دـیهدن ، هوـلج  ناـمرهاظ  فـالخ 

انامه تسا ، هدومرفن  رّرقم  يدـحا  يارب  ار  يریخ  ام  تفلاـخم  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  دـیاهدید  امـش  دـینیزگب . یـشوماخ  مینیزگیم 
«1  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  دیامرفیم : دنوادخ 

کشزپ ثیدح 

؟ تساجک زا  درد  اراگدرورپ ! درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یسوم  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 52]
نادب ات  دومرف : راک ؟ هچ  کشزپ  اب  ار  تناگدـنب  سپ  درک : ضرع  نم . زا  دومرف : تساجک ؟ زا  نامرد  درک : ضرع  نم ، بناج  زا  دومرف :

، جلاعم زور ، نامه  زا  و  دنوش ؛ شوخلد 
______________________________

/ رون هروس  « ) دنوش راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  ای  دـسر  ناشیدـب  ییالب  ادابم  هک  دنـسرتب  دـننکیم  دّرمت  وا  نامرف  زا  هک  یناسک  سپ  ( » 1)
(. هیآ 63

123 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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دش هدیمان  بیبط 

ندب هب  درد »  » دورو رد  ثیدح 

مسج ات  دسر  ودب  روتسد  یک  هک  تسا  راظتنا  رد  دباتشب و  نت  يوس  هب  هکنآ  رگم  تسین  يدرد  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 53]
. دوشیم ندب  دراو  یتحارب  مه  نآ  هک  بت  رگم  رگید : یتیاور  رد  و  دریگارف . ار 

تخس يرامیب  يارب  نداد  هقدص  هوحن  رد 

: دنتشون نم  هب  ناشیا  دیسر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شوگ  هب  ربخ  نیا  مدش و  رامیب  تخـس  هنیدم  رد  نم  دیوگیم : یبرز  نب  دواد  [ 54]
وت ایادخ ! راب  وگب : دش  ناشفا  هاگ  ره  و  ناشفیب . تاهنیس  رب  ار  نآ  باوخب و  تشپ  رب  رخب و  مدنگ  عاص  کی  دیـسر ، نم  هب  تیرامیب  ربخ 
رب دوخ  نیـشناج  یـشخب و  تنکم  نیمز  رد  ار  وا  و  ییادزب ، ار  شیناشیرپ  دناوخ ، نادب  ار  وت  یناشیرپ  هاگ  ره  هک  تمان  نآ  هب  دنگوس  ار 

زیخرب و سپس  یشخب ، دوبهب  درد  نیا  زا  ارم  یتسرف و  دورد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  یهد  رارق  قیالخ 
هدـب و ینیکـسم  هب  ار  کی  ره  نک و  میـسقت  دـم  راهچ  هب  ار  نآ  ناوخب و  ار  رکذ  نامه  نک و  عمج  دوخ  درگ  زا  ار  مدـنگ  نآ  نیـشنب و 

. دندرب دوس  نآ  زا  دندرک و  نینچ  مه  نارگید  مدش و  اهر  دنب  زا  ییوگ  مدرک و  نینچ  نم  دیوگیم : دواد  ناوخب . ار  رکذ  نامه 

هتفرگ رارق  هچ  رب  نیمز  هکنیا  ثیدح 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هتفرگ  رارق  هچ  رب  نیمز  مدیسرپ : ناشیا  زا  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  [ 55]
؟ هتفرگ رارق  هچ  رب  یهام  مدرک : ضرع  یهام . رب 

؟ هچ رب  گنس  مدرک : ضرع  یگنس . رب  دومرف : هچ ؟ رب  بآ  مدرک : ضرع  بآ . رب  دومرف :
: مدرک ضرع  كاخ . رب  دومرف : هچ ؟ رب  واگ  مدرک : ضرع  راوهار . يواگ  خاش  رب  دومرف :

شناد هک  تسا  ییاج  نامه  نیا  تاهیه ، دومرف : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هچ ؟ رب  كاخ 
124 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. تسا نادرگرس  نآ  رد  نادنمشناد 

هورگ ود  هب  ندش  میسقت  ناسنا و  ندیرفآ  رد 

هاگپ لهچ  ات  دیرفآ و  ار  نیمز  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ای  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  [ 56]
تفرگرب ار  نآ  زا  یتشم  دنوادخ  دنتخیمآرد  رگید  کی  اب  ود  نیا  هک  نیمه  و  نیریـش ، بآ  هاگپ  لهچ  ات  داتـسرف و  ورف  نآ  رب  روش  بآ 

و اـههّرذ ، هوـبنا  نوـچمه  دـندمآرب . یهوـبنا  نآ  زا  مادـک  ره  زا  و  درک ، ناشمیـسقت  هورگ  ود  هب  سپـس  داد و  شلاـم  تخـس  ار  ود  ره  و 
. ار خزود  هار  ياهتسد  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  تشهب  هار  یهورگ 

نامز نآ  لها  رب  تّجح  اهایؤر و  رد  ثیدح  دنچ 

هتـشذگ و ياهنامز  رد  ایؤر  ندـید و  باوخ  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  لـقن  هب  نمحرلا  دـبع  نب  نسح  زا  [ 57]
هب ار  يربمایپ  ناحبـس  دـنوادخ  دومرف : خـساپ  رد  دوب ؟ هچ  نآ  لیلد  مدرک : ضرع  تسا . هدـش  داـجیا  ادـعب  تسا و  هدوبن  شنیرفآ  زاـغآ 
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ادـخب تشاد ؟ میهاوخ  هچ  مینک  نینچ  رگا  دـنتفگ : اهنآ  دـناوخ . ارف  ادـخ  زا  يربنامرف  تدابع و  هب  ار  اهنآ  وا  داتـسرف و  دوخ  نامز  مدرم 
دیرب نامرف  نم  زا  رگا  دومرف : خساپ  رد  وا  میـشاب . وت  وریپ  هک  دـنیام  زا  رتدـنمجرا  ترابت  هن  يراد و  يرتشیب  لام  ام  زا  وت  هن  هک  دـنگوس 

: دنتفگ اهنآ  درب . شتآ  هب  ار  امش  دنوادخ  دینک  ینامرفان  نم  زا  رگا  و  دنکیم ، ناتتیاده  سودرف  هب  دنوادخ 
ره دومرف : تفر ؟ میهاوخ  وس  نآ  هب  ام  یک  دـنتفگ : اهنآ  درک ، فیـصوت  اـهنآ  يارب  ار  خزود  تشهب و  وا  تسا ؟ مادـک  شتآ  سودرف و 

کبـس دندرک و  بیذکت  رتشیب  ار  وا  بیترت  نیدب  و  دناهدش . هدیـسوپ  ناوختـسا و  هک  میاهدـید  ار  دوخ  ناگدرم  ام  دـنتفگ : دـیدرم ، هاگ 
باوخ و دـندمآ و  ربمایپ  دزن  دـندید  باوخ  نوچ  و  درک ، داجیا  ار  باوخ  ندـید  اـیؤر و  اـهنآ  ناـیم  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دـندرمش و 

تّجح امش  رب  راک  نیا  اب  تسا  هتساوخ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : خساپ  رد  وا  و  دندناسر ، ربمایپ  یهاگآ  هب  نآ  زا  ار  دوخ  یتفگش 
رفیک رد  اهناج  دش ، هدیسوپ  ناتمسج  هاگ  ره  و  درب ، دنهاوخ  رس  هب  نینچ  نیا  ناتحاورا  دیدرم  نوچ  دنامهفب  دروآ و 

125 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دوش هتخیگنارب  ناشمسج  ات  دنشاب 

ءزج داتفه  رب  نامز  رخآ  رد  نمؤم  يایؤر  يأر و  دومرفیم : هک  مدینش  دیوگیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ملاس  نب  ماشه  [ 58]
. دراد رارق  تّوبن  ءازجا  زا 

ناشیا دوصقم  و  تسه ؟ یناگدنهد  هدژم  ایآ  دومرفیم : شنارای  هب  درکیم  حبص  ادخ  ربمایپ  نوچ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  [ 59]
. تسا ایؤر  باوخ و 

. دش ایوج  « 1  » اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  ار : هفیرـش  هیآ  نیا  موهفم  مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  زا  يدرم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 60]
. دوشیم هداد  تراشب  نآ  اب  ایند  رد  دنیبیم و  نمؤم  هک  تسا  ياهنسح  يایؤر  دوصقم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح 

، نمؤم يارب  ادخ  يوس  زا  هدژم  تسا : هنوگ  هس  رب  ایؤر  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فلخ  یبا  نب  دعـس  [ 61]
. دنمانیم مالحا  ثاغضا  ار  نآ  هک  ناشیرپ  ياهباوخ  و  ناطیش ، يوس  زا  ساره  ریژآ و 

؟ دـنیآیمرب اج  کـی  زا  غورد  تسار و  باوخ  اـیآ  مدرگ  تناـبرق  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 62]
نامه نیا  و  راکهبت ، ناشکرـس  تموکح  رد  مهنآ  دنیبیم  بش  زاغآ  رد  یمدآ  ار  ناشیرپ  غورد و  ياهباوخ  اما  تسا ، روط  نیمه  دومرف :
يرپس زا  سپ  تسار  باوخ  هک  یلاح  رد  تسین ، هتفهن  نآ  رد  يریخ  تسا و  ناشیرپ  غورد و  دباییم و  مّسجت  یمدآ  لایخ  رد  هک  تسا 

فلخت هَّللا  ءاش  نا  دشاب و  قداص  باوخ  هنوگ  نیا  تسا و  رحس  زا  شیپ  اههتـشرف و  ندمآ  ماگنه  نیا  هک  دیآ  دیدپ  بش  موس  ود  ندش 
راک زا  ناشیرپ  باوخ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرکن  دای  ار  ادـخ  یتسرد  هب  دـشاب و  هدـیباوخ  وضویب  اـی  بنج  درف  هکنیا  رگم  درادـن 

. دباییم ققحت  رید  دیآرد و 

دنزیخیمرب اجک  زا  اهداب  هکنیا  رد  ثیدح 

ابص بونج ، لامش ، هناگراهچ : ياهداب  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : ریصب  وبا  [ 63]
______________________________

(. هیآ 64 سنوی / هروس  « ) تسا نانآ  يارب  هدژم  ایند  یگدنز  رد  ( » 1)
126 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دیآیم . شتآ  زا  بونج  داب  تشهب و  زا  لامش  داب  دنیوگیم  مدرم  مدرک : ضرع  مدرک و  شسرپ  روبد  و 
و تسا ، هدرامگ  یکلم  يداب  ره  رب  و  دهدیم ، باذـع  نآ  اب  دـهاوخب  ار  شیوخ  نامرفان  ناگدـنب  زا  مادـک  ره  هک  داب  زا  تسا  ینایهاپس 

روتـسد دشاب ، باذع  هلیـسو  تسا  رارق  هک  داب  هنوگ  نیا  هب  هتـشامگ  هتـشرف  هب  دـناسر  باذـع  ياهنوگ  هب  ار  یمدرم  دـهاوخب  ادـخ  نوچ 
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تـسا یمان  ار  اهداب  نیا  زا  مادک  ره  دومرف : دهجیم . نایژ  ریـش  نوچ  داب  نآ  سپ  داب ، نآ  هب  دهدیم  نامرف  هتـشرف  نآ  سپـس  دهدیم ،
و «، 1  » ٍّرِمَتْسُم ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ِرُُذن * َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ٌداع  َْتبَّذَک  دیامرفیم : دنوادخ  هک  ياهدینشن  ایآ 
ار ییاهداب  و  «، 4  » ْتَقَرَتْحاَف ٌران  ِهِیف  ٌراصْعِإ  اـَهباصَأَف  و  «، 3  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحـیِر  دـیامرفیم : راگدرورپ  زین  و  «، 2  » َمیِقَْعلا َحـیِّرلا  دومرف :
هک تسا  تـمحر  ياـهداب  ناحبـس ، دـنوادخ  يارب  و  دوـمرف : دـناسر . باذـع  نادـب  ار  ناـمرفان  ياههدـنب  هـک  تـسا  هدرک  داـی  دـنوادخ 

ار ربا  هک  ییاهداب  دنازیگنارب ، ار  نآ  ربا  هک  ییاهداب  دنازوب . دوخ  تمحر  هاگرد  زا  ار  اهنآ  هک  يرگید  ياهداب  دنناتخرد و  هدننکنتسبآ 
هدرمـش رب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  يرگید  ياهداب  و  دنرابب ، یهلا  نذا  هب  ات  دنراشفیم  ار  ربا  هک  ییاهداب  دـنراد ، زاب  نیمز  نامـسآ و  نایم 

. تسا
و دـناهدش ، هتـشامگ  اهداب  نآ  رب  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  ياهمان  اهنآ  سپ  روبد  ابـص و  بونج ، لامـش ، اهداب : نیا  هناگراهچ  ياهمان  اّما 

دومرف هبعک  هناخ  رب  ات  دهدیم  روتسد  دوشیم  هدیمان  لامـش  هک  ياهتـشرف  هب  دریگ  ندیزو  لامـش  داب  هک  دنک  نآ  گنهآ  دنوادخ  نوچ 
داب هک  دهاوخ  ادخ  هاگ  ره  و  دوش ، هدنکارپ  ایرد  نابایب و  زا  دهاوخ  ادخ  هک  اجنآ  ات  لامـش  داب  دنز و  رپ  دتـسیاب و  یماش  نکر  رب  دیآ و 

بونج شمان  هک  ياهتشرف  هب  دریگ  ندیزو  بونج 
______________________________

دنت موادم ، روط  هب  یموش ، زور  رد  نانآ  رس ]  ] رب ام  نم ؟] ي   ] اهرادشه نم و  باذع  دوب  هنوگچ  سپ  دنتخادرپ . بیذکت  هب  نایداع  ( » 1)
(. هیآ 18 و 19 رمق / هروس  « ) میداتسرف هدنفوت  يداب 

(. هیآ 41 تایراذ / هروس  « ) کلهم داب  ( » 2)
(. هیآ 24 فاقحا / هروس  « ) تسا هتفهن ]  ] درد رپ  یباذع  نآ  رد  هک  تسا  يداب  ( » 3)

(. هیآ 266 هرقب / هروس  « ) دزوسب رسکی ] غاب   ] دنز و غاب ]  ] نآ رب  نیشتآ  يدابدرگ  ناهگان ] ( » ] 4)
127 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

اجنآ ات  ددرگ  هدنکارپ  ایرد  تشد و  رد  بونج  داب  دنز و  رپ  دتـسیاب و  یماش  نکر  رب  دـیآ و  دورف  مارحلا  تیب  رب  ات  دـهدیم  نامرف  تسا 
رب دیآ و  دورف  مارحلا  تیب  رب  ات  دهد  نامرف  تسابص  شمان  هک  ياهتـشرف  هب  دزیگنارب  ار  ابـص  داب  دهاوخ  ادخ  هاگ  ره  و  دهاوخ ، ادخ  هک 
داب دهاوخ  ادخ  هاگ  ره  و  ددرگ ، هدنکارپ  ایرد  تشد و  زا  دهاوخ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  ابص  داب  دنز و  رپ  دتـسیاب و  یماش  نکر 
داب ات  دـنز  رپ  دتـسیاب و  یماش  نکر  رب  دـیآ و  دورف  مارحلا  تیب  رب  ات  دـهدیم  نامرف  تسا  روبد  شمان  هک  ياهتـشرف  هب  دزیگنارب  ار  روبد 
داب لامش ، داب  ار : وا  راتفگ  ياهدینشن  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس  دوش . هدنکارپ  ایرد  تشد و  زا  دهاوخ  ادخ  هک  اجنآ  ات  روبد 

. دنتسه نآ  رب  لّکوم  هک  دناهدش  هداد  تبسن  یناگتشرف  هب  همه  اهنیا  هکنیا  ابص و  داب  روبد و  داب  بونج ،

باذع تمحر و  ياهداب  ثیدح 

ییاهداب تمحر و  يارب  دراد  ییاهداب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ذوبرخ  نب  فورعم  [ 64]
ياهداب زگره  یلو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دناوتیم . دنادرگ  لدب  تمحر  هب  ار  اهداب  باذـع  هک  دـنک  نآ  گنهآ  رگا  و  باذـع ، يارب 

رارق رهم  دروم  ار ، شیوخ  عیطم  مدرم  زگره  دـنوادخ  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنکن . لدـب  باذـع  هب  ار  تمحر 
مالّـسلا هیلع  ترـضح  دـنتفرگ . هرانک  شترـضح  يربنامرف  هار  زا  هکنآ ، زج  هدـشن  اهنآ  یتخبدـب  لابو  نانآ ، تعاـط  نآ  یپ  رد  هدادـن و 

یباذع داب  نامه  زا  درک  اطع  تمحر  دروآ و  محر  ناشیدـب  درک و  نینچ  دـندروآ  نامیا  هک  یماگنه  سنوی  موق  اب  دـنوادخ  دـیامرفیم :
نآ دومن و  تمحر  ناـشیا  رب  ار ، رّرقم  باذـع  درک و  ناربـج  شیوخ  تمحر  هب  ار  اـهنآ  دـب  عضو  و  دوب ، هدومرف  رّدـقم  ناـشیا  يارب  هک 
هب دندروآ و  نامیا  ودب  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  دوب و  هداتسرف  اهنآ  رس  رب  هکنیا  زا  سپ  تشادرب ، اهنآ  زا  ار  باذع 
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. دنتفرگ شیپ  رد  عّرضت  هار  شناتسآ 
يداب نآ  ددرگ و  روراب  نآ  زا  یهایگ  هن  دریگ و  دوخ  رد  هچب  نآ  زا  یمحر  هن  هک  تسا  یباذع  داب  نامه  نورتس  داب  اّما  دیامرفیم : ماما 

زا دیآرب و  نیمز  هقبط  تفه  ریز  زا  هک  تسا 
128 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هب هک  داد  روتـسد  ناشیا  نانابرد  هب  تفرگ و  مشخ  ناشیا  رب  ادـخ  هک  ماگنه  نآ  داـع  موق  يدوباـن  يارب  زج  هدـماینرب  يداـب  زگره  اـجنآ 
. دنرآرب ار  نآ  زا  رتشگنا  هقلح  کی  تعسو  هزادنا 

مالّسلا هیلع  ماما  داع . موق  رب  وا  مشخ  زا  دیهج  واگ  کی  ینیب  خاروس  هزادنا  هب  درک و  یشکرس  دوخ  نانابرد  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
هب هک  میراد  میب  دش و  جراخ  ام  تسد  زا  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع  دندرک و  نویـش  نآ  زا  ناحبـس  دنوادخ  هاگرد  هب  شنانابرد  دومرف :
نآ يوس  هب  ار  لیئربج  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  مینک . كاله  مه  ار  دوخ  نیمز  نک  دابآ  هانگیب و  مدرم  نآ  هلیـسو 

يراد روتـسد  هک  هزادـنا  نامه  هب  تفگ : نآ  هب  دـینادرگ و  شزاب  دوخ  لوا  ناکم  هب  تفرگ و  ار  نآ  ولج  دوخ  رپ  ود  اب  وا  داتـسرف و  داـب 
. دندش كاله  دوب  اهنآ  اب  هک  ره  داع و  موق  دمآرب و  هدش  هداد  روتسد  هزادنا  نامه  هب  داب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  ایب . نوریب 

رقف یتسدیهت و  عفر  ثیدح 

يور ودب  رایـسب  نزح  مه  ار  هک  ره  و  هَّلل ،» دمحلا   » دیوگب رایـسب  دومن  خر  وا  رب  یتمعن  هک  ره  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 65]
نیا هک  میظعلا » ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  ال  : » دیوگب رایـسب  تفرگ  شنابیرگ  یتسدیهت  رقف و  هک  ره  و  دنک ، شزرمآ  بلط  دیاب  دروآ 

. دیادزب وا  زا  ار  رقف 
: دومرف وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  دمآ  زاب  نوچ  دش و  ناهنپ  ربمایپ  رظن  زا  راصنا  زا  يدرم  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  يرامیب . ترثک  رقف و  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  خساپ  رد  وا  تشاد ؟ ناهنپ  ام  زا  ار  وت  زیچ  هچ 

. هَّللا لوسر  ای  يرآ  درک : ضرع  دریگ ؟ هرانک  وت  زا  يرامیب  رقف و  ییوگب  ار  نآ  رگا  هک  متخوماین  ار  ینخس  وت  هب  رگم  دومرف : وا 
: وگب يدرک  ماش  حبص و  هاگ  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

ِیف ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  دـمحلا  تومی و  يذـّلا ال  ّیحلا  یلع  تلّکوت  میظعلا ، یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  «ال 
ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا 

. دش رود  نم  زا  يرامیب  یتسدیهت و  هکنآ  رگم  مدناوخن  زور  هس  ار  اعد  نیا  دنگوس  ادخب  دیوگیم : درم  نآ  «. 
129 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ریخ راک  هب  ناناوج  باتش  رد  ثیدح 

: دومرف لوحا  رفعج  وبا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگیم : قلاخلا  دبع  نب  لیعامسا  [ 66]
: درک ضرع  خساپ  رد  وا  یتفای ؟ هنوگچ  هعیش  شریذپ  رد  ار  مدرم  باتش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  يرآ . درک : ضرع  یتفر ؟ هرـصب  هب  وت 

ناناوج هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا . زیچان  مه  اهنآ  شـشوک  یلو  دننکیم  مه  شـشوک  هچ  رگا  دنکدنا و  اهنآ  دنگوس  ادـخب 
اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ : نیا  نوماریپ  هرـصب  مدرم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنرتناباتـش . يریخ  راک  ره  هب  اهنآ  هک  دـیروآ  يور 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه . ادخ  ربمایپ  ناکیدزن  ناشیا  دنیوگیم : اهنآ  مدرگ  تنابرق  تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  « 1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا 
. تسا هدش  لزان  دنتسه  اسک  باحصا  هک  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، تیب ، لها  ام  هراب  رد  اصوصخم  هیآ  نیا  دنیوگیم  غورد 
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ماش مدرم  ثیدح 

زا ات  ماهدمآ  وت  شیپ  رفعج ! ابا  ای  درک : ضرع  دمآ و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  ماش  نادنمـشناد  زا  يدرم  دیوگیم : هّیطع  نب  دّمحم  [ 67]
يرشق ره  ماهدرک و  شسرپ  مدرم  رشق  هس  زا  نآ  هراب  رد  دنک و  نشور  ار  نآ  دناوتب  هک  مبایب  ار  یـسک  مناوتان  هک  منک  شـسرپ  ياهلأسم 

؟ تسیچ تشسرپ  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگید . رشق  نخس  اب  فلاخم  هتفگ  ینخس  اهنآ  زا 
تسا و ردق  دناهتفگ : خساپ  رد  یخرب  اریز  تسا ، هدـیرفآ  شقلخ  نایم  رد  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  نوماریپ  نم  لاؤس  درک : ضرع 

دنوادـخ هک  مناسریم  وت  یهاگآ  هب  نم  دـناهتفگن و  تسرد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  حور . دـناهتفگ : یخرب  ملق و  دـناهتفگ : یخرب 
نیا موهفم  تسا  نیا  و  دوبن ، وا  تّزع  زا  شیپ  یسک  و  دوب ، زیزع  دوبن ، وا  زج  يزیچ  دوب و  یلاعت  كرابت و 

______________________________

(. هیآ 23 يروش / هروس  « ) نادنواشیوخ هراب  رد  یتسود  رگم  متسین ، راتساوخ  امش  زا  یشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  وگب : ( » 1)
130 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

يزیچ هدیرفآ  هک  يزیچ  نیتسخن  رگا  و  دوب ، هدیرفآ  زا  شیپ  هدننیرفآ  و  «، 1  » َنوُفِصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  هک : راگدرورپ  نخس 
اب وا  زج  دوب و  وا  یلو  درادن  یـشیپ  نآ  رب  دشاب و  وا  اب  يزیچ  هتـسویپ  تروص  نیا  رد  تشادیمن و  یعاطقنا  زگره  رگید  يزیچ  زا  دشاب 

بآ هب  بآ  زا  ار  زیچ  ره  لصا  و  دیرفآ ، نآ  زا  ار  اهزیچ  همه  هک  دوب  بآ  نآ  دیرفآ و  نآ  زا  ار  اهزیچ  همه  هک  دـیرفآ  ار  يزیچ  دوبن ، وا 
هریچ بآ  رب  ار  داـب  سپـس  و  دـیرفآ ، بآ  زا  ار  داـب  و  دزاـس ، بوسنم  نادـب  ار  وا  هک  تسویپـن  رگید  زیچ  هب  یلـصا  بآ  يارب  و  تسویپ ،

دیرفآ كاپ  دیپس و  ینیمز  فک ، نآ  زا  دـهجرب و  تساوخ  هک  هزادـنا  نآ  هب  دـیهجرب  یفک  نآ  زا  ات  تفاکـش  ار  بآ  نتم  داب  و  تخاس ،
بآ زا  ار  شتآ  ادـخ  سپـس  داـهن ، بآ  يـالاب  دروآ و  مهارف  ار  نآ  سپـس  دوبن ، تخرد  یتـسپ  يدـنلب و  خاروـس و  كرت و  نآ  رد  هک 

ینامسآ دود  نآ  زا  و  دزیخرب ، نامـسآ  هب  تساوخیم  يادخ  هک  ردقنآ  تساخرب  يدود  بآ  زا  ات  تفاکـش  ار  بآ  نتم  شتآ ، دیرفآ و 
اهَکْمَـس َعَفَر  اهاَنب * ُءاـمَّسلا  هک : راـگدرورپ  هدومرف  زا  دوصقم  تسا  نیا  یخاروس و  هن  دوب و  نآ  رد  یکرت  هن  هک  كاـپ  نشور و  دـیرفآ 

نآ سپس  و  يربا ، هن  يرتخا و  هن  یهام ، هن  دوب ، يدیشروخ  هن  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  «. 2  » اهاحُض َجَرْخَأ  َو  اهَْلَیل  َشَطْغَأ  َو  اهاَّوَسَف *
موهفم تسا  نیا  تشارفارب و  نیمز  زا  شیپ  ار  نامسآ  داد و  دنویپ  مه  هب  ار  هدیرفآ  ود  نیا  سپس  و  داهن ، شنیمز  يور  دیچیپ و  مهرد  ار 

َو ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  ْمـَل  َو  َأ  رفعج ! اـبا  يا  تـفگ : یماـش  ملاـع  نآ  «. 3  » اهاحَد َِکلذ  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  َو  هک : راـگدرورپ  نخس 
وا دندش ! ادج  رگید  کی  زا  دندوب و  هدیبسچ  مه  هب  اهنآ  هک  یتشادنپ  وت  دیاش  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  «، 4  » امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا 

: دیامرفیم دندوب ، هتـسب  ود  ره  راگدرورپ  نخـس  هیاپ  رب  اریز  هاوخب ، شزرمآ  تیادخ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  يرآ . تفگ : خساپ  رد 
هتسب نامسآ 
______________________________

(. هیآ 180 تافاص / هروس  « ) دننکیم فصو  هچنآ  زا  دنمهوکش ، راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  ( » 1)
ار شزور  هریت و  ار  شبـش  درک و  تسرد  نّیعم ] هزادـنا  هب   ] ار نآ  تشارفارب و  ار  شفقـس  تسا ، هدرک  اپرب  ار  نآ  وا ]  ] هک ینامـسآ  ( » 2)

(. هیآ 27 و 28 تاعزان / هروس  « ) دینادرگ راکشآ 
(. هیآ 30 تاعزان / هروس  « ) درتسگ ندیناتلغ  اب  ار  نیمز  نآ ، زا  سپ  و  ( » 3)

هروس « ) میتخاس ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  ام  و  دندوب ، هتسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامسآ و  هک  دنتـسنادن  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  ایآ  ( » 4)
(. هیآ 30 ءایبنا /

131 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دنکارپ نآ  رد  يرادـناج  ره  زا  دـیرفآ و  ار  قلخ  كراـبت  دـنوادخ  نوچ  و  دـنایوریمن ، هناد  دوب و  هتـسب  نیمز  دـیرابیمن و  ناراـب  دوب و 
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دنکارپ نآ  رد  يرادـناج  ره  زا  دـیرفآ و  ار  قلخ  كراـبت  دـنوادخ  نوچ  و  دـنایوریمن ، هناد  دوب و  هتـسب  نیمز  دـیرابیمن و  ناراـب  دوب و 
. دش زاب  هایگ  ندینایور  هب  نیمز  دمآ و  شراب  هب  نامسآ 

. تساهنآ شناد  زا  وت  شناد  یناربمایپ و  نادنزرف  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : یماش  ملاع 

شتآ زا  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ 

دنوادخ سپ  تشاد ، رارق  بآ  رب  ادـخ  شرع  دوب و  بآ  زیچ  همه  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگیم : ملـسم  نب  دّـمحم  [ 68]
يدود نآ  ندـش  یـشوماخ  زا  دریگ و  یـشوماخ  اـت  داد  روتـسد  شتآ  هب  سپـس  دوـش و  روهلعـش  دریگ و  شتآ  اـت  دوـمرف  بآ  هب  لاـعتم 

هزیتس رد  مه  اب  داب  شتآ و  بآ و  سپـس  و  دروآ ، دـیدپ  شرتسکاخ  زا  ار  نیمز  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  دود  نآ  زا  دـنوادخ  و  تساـخرب ،
و یهلا ، هاپـس  نیرتـگرزب  منم  تفگ : شتآ  و  یهلا ، هاپـس  نیرتـگرزب  منم  تفگ : داـب  و  یهلا ، هاپـس  نیرتـگرزب  مـنم  تـفگ : بآ  دـندش .

. نم هاپس  نیرتگرزب  ییوت  هک  داتسرف  یحو  داب  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

روح هقان و  تشهب و  ثیدح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لقن  هب  « 1  » ًاْدفَو ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  هفیرش : هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 69]
تشاد تسود  ار  نانآ  دنوادخ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ادخ  ياوقت  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  دنـشاب ، هراوس  دیاب  دفو » ! » یلع يا  دیامرفیم :

تفاکش و ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  یلع ! يا  دومرف : سپس  و  دیمان ، ناشناراکزیهرپ  دیدنسپ و  ار  نانآ  لامعا  دینادرگ و  هژیو  شیوخ  هب  و 
تّزع ياههقان  دنیآ ؛ ناشلابقتسا  هب  يراوس  ياههقان  اب  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  دنیآ  نورب  ناشروگ  زا  اهنآ  هک  انامه  دروآ  دیدپ  ار  مدرم 

یناوغرا راهم  و  تسا ، سدنـس  قربتـسا و  اهنآ  شوپور  و  تسا ، هدـش  هدـناشن  توقای  ّرد و  نآ  رب  هک  تسا  ییالط  ياهزاهج  اهنآ  رب  هک 
مادک ره  هارمه  و  دنروآرد ، زاورپ  هب  رشحم  يوس  هب  ار  اهنآ  و  دنراد ،

______________________________

(. هیآ 85 میرم / هروس  « ) مینکیم روشحم  هورگ  هورگ  نامحر  يادخ ]  ] يوس هب  ناراکزیهرپ  هک  ار  يزور  نک ] دای  ( » ] 1)
132 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یتخرد تشهب  رد  رب  دنناسر . تشهب  گرزب  رد  هب  ار  ناشیا  ات  دنربب  ار  اهنآ  يداش  اب  پچ و  تسار و  تمـس  ولج و  زا  دشاب  هتـشرف  رازه 
یّفـصم كاپ و  ياهمـشچ  تخرد  نیا  تسار  تمـس  رد  و  دـننیزگیم ، هیاـس  درم  رازه  نآ  ياـهگرب  زا  کـی  ره  ریز  رد  هک  دراد  رارق 

. تسا
نیا دـنازیرب و  ار  اهنآ  نت  رـسارس  يوم  دـنادرگیم و  كاپ  دـسح  زا  ار  ناشیاهلد  نآ  اـب  دـنوادخ  دـنماشآیم و  نآ  زا  نادرم  نآ  دومرف :

. تسا كاپ  همشچ  نیمه  دوصقم  هک  « 1  » ًاروُهَط ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  َو  دیامرفیم : هک  راگدرورپ  نخس  تسا 
همشچ نآ  دننک و  لسغ  نآ  رد  تسا و  تخرد  نآ  پچ  تمس  رد  هک  يرگید  همشچ  هب  دننک  ور  سپس  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ترضح 

امرس امرگ و  يرامیب و  تفآ و  هنوگ  ره  زا  ملاس  ار  اهنآ  سپس  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دنریمن . زگره  نآ  زا  ندیـشون  اب  هک  تسا  تایح 
دنتـسه ناشیا  هارمه  هک  ییاههتـشرف  هب  راّبج  دـنوادخ  سپـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنراد . اپرب  شرع  ربارب  رد  هشیمه  هب  ات  درادـهگن 
ناشیا رب  متمحر  ماهدش و  دونـشخ  اهنآ  زا  رتشیب  نم  اریز  دیرادن ، زاب  قیالخ  رگید  اب  ار  اهنآ  دـیرب و  سودرف  هب  ار  ناتـسود  هک : دـیامرفب 

سپ دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  ماما  مروایب ! فص  کی  رد  دب  کین و  راک  نابحاص  اب  ار  اهنآ  مهاوخیم  هنوگچ  نم  تسا و  هتشگ  بجاو 
یتوس دـننز و  نانآ  رب  ياهقلح  اههتـشرف  دـندیناسر  تشهب  گرزب  هزاورد  هب  ار  اهنآ  هک  نیمه  دـنرب و  تشهب  يوس  هب  ار  اهنآ  ناگتـشرف 

مه هب  دنونشب  ار  هقلح  توس  نوچ  و  دنونشب ، ار  شزاوآ  هدرک  هدامآ  دوخ  ناتـسود  يارب  دنوادخ  تشهب  رد  هک  يروح  ابیز  ره  هک  دننز 
دـنیآرد و تشهب  هب  اـهنآ  ددرگ و  هدوـشگ  ناـشیا  رب  رد  سپ  دـندمآ . اـم  رب  رد  ادـخ  ناتـسود  دـنیوگب : رگید  کـی  هب  دـنهد و  تراـشب 
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ناتسود و  امش ، رادید  هب  ام  قایتشا  تسا  رایسب  هچ  دیدمآ  شوخ  دنیوگب : دننک و  هّجوت  اهنادب  هدازیمدآ  نیعلا و  روح  زا  ناشیا  نارـسمه 
. دنیوگ نینچ  ناشیدب  زین  ادخ 

اههفرغ نیا  و  تسیچ ؟ « 2  » ٌۀَِّیْنبَم ٌفَرُغ  اِهقْوَف  ْنِم  ٌفَرُغ  راگدرورپ : نخس  نیا  زا  دوصقم  وگب  ام  هب  هَّللا ! لوسر  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دناهدش ؟ هتخاس  هچ  زا 

______________________________

(. هیآ 21 ناسنا / هروس  « ) دناشونیم نانآ  هب  كاپ  ياهداب  ناشراگدرورپ  و  ( » 1)
(. هیآ 20 رمز / هروس  « ) تسا هدش  انب  رگید ]  ] ییاههفرغ اهنآ  يالاب  هک  تسا  ییاههفرغ  ( » 2)

133 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هرقن اـب  هک  تسـالط  اـهنآ  فقـس  تسا و  هتخاـس  دـجربز  توقاـی و  ّرد و  زا  شناتـسود  يارب  ار  اـههفرغ  نـیا  ناحبـس  دـنوادخ  یلع ! يا 

هب هدش و  هدرتسگ  اهشرف  اهنآ  نایم  رد  و  تسا ، هدش  هتشامگ  ياهتـشرف  يرد  ره  رب  و  دراد ، ییالط  رد  رازه  هفرغ  ره  و  هدش ، يدنبزارط 
موهفم تسا  نیا  و  تسا ، ربنع  روفاک و  کشم و  اـهنآ  نورد  و  دنتـسه . اـبید  ریرح و  نوگاـنوگ  ياـهگنر  زا  هک  هداـتفا  رگید  کـی  يور 

دوش هداهن  وا  رـس  رب  تمارک  کلم و  جات  دیآرد  تشهب  رد  دوخ  لزانم  هب  نمؤم  هک  یماگنه  «، 1  » ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  هک : راگدرورپ  نخس 
. دنکرب هب  جات  ریز  ياههبارش  هدش و  هدیشک  هتشر  هب  ّرد  توقای و  هب  نّیزم  فابهرقن و  فابالط و  ياههّلح  و 

رد خرـس  توقای  ؤلؤل و  هرقن و  الط و  ياههتفاب  زا  نوگاـنوگ  عاونا  اـهگنر و  هب  هّلح  داـتفه  و  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
رب نمؤم  هاگ  ره  سپ  «. 2  » ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  هک  راگدرورپ  نخـس  موهفم  تسا  نیا  دـنکرب و 

لّکوم هتشرف  تفرگ  ياج  تشهب  رد  دوخ  لزانم  رد  ناحبـس  دنوادخ  ّیلو  هاگ  ره  دیآرد و  شزرل  هب  يداش  زا  هکیرا  دنیـشن  دوخ  هکیرا 
رد دنیوگ : هتـشرف  نیا  هب  نازینک  نامالغ و  زا  معا  نمؤم  نامداخ  دیوگ و  داب  هتـسجخ  وا  رب  یهلا  تمارک  ببـس  هب  ات  دهاوخ  هزاجا  وا  زا 

رادید يارب  دیاب  سپ  تسا ، هدش  هدامآ  وا  يارب  نیعلا  روح  زا  شرسمه  تسا و  هدیمرآ  دوخ  تخت  رب  ادخ  تسود  اریز  شاب ، دوخ  ياج 
رد هـک  یلاـح  رد  دروآ  يور  وا  يوـس  هـب  دـیآ و  نوریب  دوـخ  هـمیخ  زا  وا  نـیعلا  روـح  رـسمه  دـیامرفیم : ناـشیا  ینک . ربـص  ادـخ  ّیلو 

جات دـشابیم و  ربنع  کشم و  زا  هک  تسا  دـجربز  ّرد و  توقای و  زا  هتفاـب  هّلح  داـتفه  شنت  رب  دـنراد و  رارق  یتشهب  ناـکزینک  شنوماریپ 
ادخ تسود  هب  نوچ  تسا و  خرس  توقای  نآ  دنب  هدش و  هدناشن  نآ  رب  ؤلؤل  توقای و  هک  دراد  اپ  هب  الط  زا  یشفک  دراد و  رـس  رب  تمارک 

، تسین تمحز  جنر و  زور  زورما  ادـخ ! تسود  يا  دـیوگب  وا  هب  هیروح  دزیخرب  هیروح  نیا  يوس  هب  دـهاوخب  قوش  زا  وا  دوش و  کیدزن 
زا لاس  دصناپ  تّدم  اهنآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نم  زا  وت  میوت و  زا  نم  هک  نکم  تکرح  دوخ  ياج  زا  وت 

______________________________

(. هیآ 34 هعقاو / هروس  « ) دنلب الاب  یناگباوخمه  و  ( » 1)
(. هیآ 22 جح / هروس  « ) تسا ناینرپ  زا  اجنآ  رد  ناشسابل  دنوشیم و  هتسارآ  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتسد  اب  اجنآ  رد  ( » 2)

134 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دندرگن . ریـس  گنتلد و  مه  زا  دنـشک و  شوغآ  رد  ار  رگید  کی  تسا ] ترخآ  زور  مین  هک   ] ایند ياهزور 

ییاهدنبولگ نآ  رب  هک  درگنب  هیروح  نآ  ندرگ  هب  یگتـسخ  ساسحا  چـیهیب  دـبای  یتسـس  یکدـنا  نوچ  راگزیهرپ  درم  نآ  دومرف : مّلس 
نم یتسه و  نم  تسود  وت  ادـخ  ّیلو  يا  هتـسب : شقن  نینچ  نآ  رب  هک  ّرد ، زا  تسا  یحول  نآ  نایم  رد  هک  خرـس  توقاـی  هخاـش  زا  تسا 

. وت تسود  هیروح 
نآ دنیوگ و  کیربت  تشهب  هب  ار  وا  ات  دتـسرفیم  وا  يوس  هب  هتـشرف  رازه  دـنوادخ  سپـس  نم ، يادـف  وت  ناج  دوشیم و  وت  يادـف  مناج 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دننک . وا  جوز  ار  هیروح 
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ات هداتسرف  ار  ام  ادخ  اریز  ریگب ، هزاجا  ام  يارب  ادخ  ّیلو  زا  دنیوگ  اهناتسب  نیا  نابرد  هتشرف  هب  دنسر و  وا  ياهناتسب  رد  نیتسخن  هب  سپ 
: دیوگیم ناشیدب  هتشرف  میئوگ : تینهت  وا  هب 

دوریم نابرد  دزن  هتشرف  نآ  دیامرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دنادرگ . هاگآ  امش  لحم  زا  ار  يو  وا  میوگب و  نابرد  هب  نم  ات 
دنوادـخ هک  دنتـسه  هتـشرف  رازه  غاب  رد  رب  دـیوگیم : نابرد  هب  دـسریم و  لوا  رد  هب  ات  تسا  هلـصاف  ناتـسب  هس  اهنآ  نایم  هک  یلاـح  رد 

نم رب  دـیوگیم  نابرد  مریگب و  هزاجا  ناشیا  يارب  وا  زا  دناهتـساوخ  نم  زا  دـنیوگ و  کیربت  ادـخ  ّیلو  هب  ات  هداتـسرف  ار  ناشیا  ناـیناهج 
. مریگ هزاجا  یسک  يارب  تسا  دوخ  هّیروح  رسمه  اب  هک  ادخ  ّیلو  زا  تسا  نارگ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسا . هلـصاف  ناتـسب  ود  ادخ  تسود  نابرد و  نیا  نایم  دیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
ادـخ ّیلو  هب  کـیربت  يارب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  دناهتـشرف  رازه  غاـب  رد  رب  دـیوگیم : وا  هب  دوریم و  وا  راکـشیپ  دزن  ناـبرد  دـیامرفیم :

. ریگب یبایفرش  هزاجا  ناشیا  يارب  سپ  هداتسرف 
ات دنشکیم  راظتنا  غاب  رد  رب  دنراّبج  دنوادخ  ناگداتسرف  هک  هتشرف  رازه  دیوگیم  اهنآ  هب  دوریم و  صوصخم  ناراکتمدخ  دزن  راکـشیپ 
ار اهنآ  روضح  دیامرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دیناسرب . وا  یهاگآ  هب  ار  اهنآ  روضح  سپ  دنیوگ ، داب  هتـسجخ  ادخ  ّیلو  هب 

هفرغ رد  وا  هک  یلاح  رد  دنوشیم  دراو  ادـخ  ّیلو  رب  اهنآ  بیترت  نیدـب  دـهدیم و  دورو  نذا  ناگتـشرف  هب  وا  دـنناسریم و  وا  یهاگآ  هب 
هداد دورو  هزاـجا  اههتـشرف  هب  هاـگان  تسا و  هدـش  هدراـمگ  ياهتـشرف  اـهرد  نیا  زا  کـی  ره  رب  هک  دراد  رد  رازه  هفرغ  نیا  تسا و  دوـخ 

. دیاشگب هدش  هدرامگ  نآ  هب  هک  ار  يرد  ياهتشرف  ره  دنور و  ادخ  ّیلو  دزن  هک  دوشیم 
135 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ودب ار  راّبج  دنوادخ  مایپ  اهنآ  دنکیم و  دراو  هفرغ  نیا  رد  کی  زا  ار  هتـشرف  ره  راکـشیپ  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ٍباب * ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  هک : راگدرورپ  نخـس  موهفم  تسا  نیا  دنناسریم و 
نیمه « 2  » ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو  هفیرـش : هیآ  نیا  موهفم  زین  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  «. 1»

. تسا نینچ  وا  روانهپ  کلم  اهتمعن و  يدنمجرا و  ادخ و  ّیلو  ینعی  تسا ،
هک راگدرورپ  نخـس  موهفم  تسا  نیا  دـنناور و  اهنآ  نمیـشن  ياهقاتا  ریز  زا  اهرابیوج  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
هک ار  ياهوـیم  ره  نمؤــم  یکیدزن  طرف  زا  «، 4  » اًلِیلْذـَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اـُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِـیناد  َو  «، 3  » ُراـْهنَْألا ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  دـیامرفیم :
زا شیپ  روخب  ارم  ادخ ! تسود  يا  دیوگیم : ادخ  ّیلو  هب  هویم  عون  ره  و  دریگب ، شناهد  اب  هداد  هیکت  هک  روط  نامه  دناوتیم  دهاوخیم 

. يروخب ار  یکی  نآ  هکنآ 
هتشارفا ناتخرد  هک  دراد  یناوارف  ياهناتسب  هکنآ  رگم  تسین  تشهب  رد  ینمؤم  چیه  دیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 

شلد رد  هچنآ  دـبلط  یکاروخ  ادـخ  تسود  هاگ  ره  و  تساهنآ ، رد  لـسع  ریـش و  بآ و  یم و  زا  اـهيوج  و  دـنراد ، ناوارف  هتـشارفاین  و 
اب سپـس  وا  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دروآ . ناـبز  رب  ار  شهاوخلد  هکنآیب  دوـشیم  هدروآ  شیارب  دـهاوخ 

ندمآرب ات  مد  هدیپس  يدیپس  دـننامه  دـنلب  ياهیاس  رد  دوخ  ياهناتـسب  رد  دـننکیم و  رادـید  رگید  کی  زا  دـنکیم و  تولخ  شناردارب 
نمؤم هک  تسا  هدازیمدآ  نز  راهچ  هیروح و  نز  داتفه  ینمؤم  ره  يارب  هکنآ  اهنیا  زا  رتشوخ  و  دـنربیم ، رـس  هب  رگید  کـی  اـب  دیـشروخ 

هاگن رگید  کی  هب  هدز و  هیکت  شتخت  رب  هک  یلاح  رد  دربیم  رـس  هب  اهنت  مه  یتعاس  هدازیمدآ و  نز  اب  یتعاس  تسا و  هیروح  اـب  یتعاـس 
هب وا  دشخردب و  نمؤم  ياپارس  رب  تخت  يور  رب  يرون  وترپ  دننکیم .

______________________________

هچ یتـسار  دـیدرک . ربـص  هچنآ  شاداـپ ]  ] هـب امـش  رب  دورد  دـنیوگیم ]: ناـنآ  هـب  و  . ] دـنیآیمرد ناـنآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتـشرف  و  ( » 1)
(. هیآ 23 و 24 دعر / هروس  !« ) يارس نآ  ماجرف  تسوکین 
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(. هیآ 20 ناسنا / هروس  « ) ینیبیم روانهپ  يروشک  تمعن و  زا ] ینیمزرس   ] يرگن اج  نادب  نوچ  و  ( » 2)
(. هیآ 9 سنوی / هروس  [« ) دمآ دنهاوخ  رد   ] دوب دهاوخ  ناور  اهرهن  نانآ  ياپ ]  ] ریز زا  ( » 3)

(. هیآ 14 ناسنا / هروس  « ) مار ندیچ ] يارب   ] شیاههویم و  تسا ، کیدزن  نانآ  هب  ناتخرد ] ي   ] اههیاس و  ( » 4)
136 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

: دنیوگیم شناراکتمدخ  و  تسا ، هتخادنا  یهاگن  نم  هب  راّبج  دـنوادخ  دـیاش  تسیچ ؟ ناشخرد  وترپ  نیا  دـیوگیم : دوخ  ناراکتمدـخ 
نایم زا  ياهتفرن و  وا  تاقالم  هب  زونه  هک  تسوت  تفج  نایروح  زا  یکی  ناشخرد  وترپ  نیا  سوّدـق ، تسا  سوّدـق  هلـالج  ّلـج  دـنوادخ 

ینشور نیا  و  دز ، يدنخبل  ياهدز  هیکت  دوخ  تخت  رب  وت  دید  نوچ  تسوت و  رادید  هتفیش  هدیشکرس و  وت  تاقالم  قوش  هب  شیوخ  همیخ 
. تسوا فیطل  هزیکاپ و  ياهنادند  يدیفس  زا  تفرگ  ارف  ار  وت  هک  يوترپ  و 

مه رب  زینک  رازه  مالغ و  رازه  سپ  دیایب ، نم  دزن  ات  دیهد  هزاجا  وا  هب  دیوگیم : ادخ  ّیلو  دیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
هرقن و الط و  زا  هتفاب  نهاریپ  داتفه  هک  یلاح  رد  دـیآیم  دورف  دوخ  همیخ  زا  وا  دـنناسرب و  ار  هدژم  نیا  هیروح  نآ  هب  ات  دـنریگیم  یـشیپ 

نآ زا  شیاپ  قاس  زغم  و  تسا ، هتفریذـپ  ینوگانوگ  ياهگنر  ربنع  کشم و  اب  هک  تسا  هدرک  نت  رب  دـجربز  توقاـی و  ّرد و  ياـههبارش 
دیآ ادـخ  ّیلو  کـیدزن  هب  هاـگ  ره  و  تسا ، عارذ  هد  شاهناـش  ود  هناـیم  و  دراد ، تماـق  عارذ  داـتفه  و  تسادـیوه ، نـهاریپ  داـتفه  يوـس 

سپـس دنزیریم و  وا  رـس  رب  ار  اهنآ  دنوریم و  وا  زاوشیپ  هب  تسا  دـجربز  توقای و  ّرد و  زا  رپ  هک  هرقن  الط و  ياهینیـس  اب  ناراکتمدـخ 
. هیروح هن  دوش و  هتسخ  نمؤم  هن  دشکیم و  شوغآ  رد  ار  نمؤم  مه  هیروح  دشکیم  شوغآ  رد  ار  وا  نمؤم 

: تسا نینچ  هدمآ  نآرق  رد  هک  ییاهتشهب  دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : يوار 
. يوأملا ۀّنج  تشهب  میعن 4 - تشهب  سودرف 3 - تشهب  ندع 2 - تشهب  - 1

هک ییاج  ات  نمؤم  ره  انامه  و  اهتشهب ، نیا  نورد  رد  تسا  ییاهتشهب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  يارب  دومرف : همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
رد نمؤم  هاگ  ره  و  دنارذگ ، شوخ  ددرگ و  رادروخرب  تمعن  زا  دهاوخ  روط  ره  اهنآ  رد  و  دراد ، تشهب  دهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  تسود 

: دیوگب هک  تسا  نیمه  شتوعد  دبای  ییاهتشا  تشهب 
ّمهّللا کناحبس 

شیارب دهد  ناشیدب  يروتسد  ای  دهاوخب  اهنآ  زا  هکنآ  نودب  و  دنباتشب ، ناراکتمدخ  دنک  ادا  ار  نخس  نیا  هکنیا  ضحم  هب  و  ، 
137 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار يزیچ  ینعی  «، 2  » َنوـُمَرْکُم ْمُه  َو  ُهِکاوَـف  و  « 1  » ٌمُوْلعَم ٌقْزِر  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  هک : راـگدرورپ  نخـس  موهفم  تسا  نیا  و  دـنروآیم ، مهارف 
. دنوش ییاریذپ  نآ  اب  هکنآ  رگم  دنباین  لیم  نادب  تشهب  رد  دنهاوخن و 

رادهیجوت نخس  باب  رد  ثیدح 

فلاخم تالغ  زا   ] شنارای هصفح و  یبا  نب  ملاس  دش : ضرع  ناشیا  هب  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  نم  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 70]
اهر تیلوئـسم  زا  ار  دوخ  یناوتیم  یهار  ره  زا  دراد و  هیجوت  داـتفه  هک  ییوگیم  ینخـس  وـت  هک  دـنهدیم  شرازگ  وـت  زا  دـندوب ] ماـما 

. يزاس
؟ مهد هژر  وا  ربارب  رد  ار  اههتشرف  دهاوخیم  دراد ؟ یعقوت  هچ  نم  زا  ملاس  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

، تفگن مه  غورد  دوبن و  رامیب  هک  یلاح  رد  « 3  » ٌمیِقَس یِّنِإ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دناهدرواین . ار  يزیچ  نینچ  زین  ناربمغیپ  هک  ادخب 
فـسوی و  هتفگن ، غورد  مه  وا  دوب و  هدرکن  ار  راک  نیا  ناـشگرزب  هک  یلاـح  رد  « 4  » اذه ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  دـیامرفیم : میهاربا  نینچمه  و 

. دوب هتفگ  غورد  وا  هن  دندوب و  قراس  ناشیا  هن  دنگوس  ادخب  و  « 5  » َنُوقِراَسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  دومرف : زین  مالّسلا  هیلع 
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دلاخ ّما  اب  ریصب  وبا  ثیدح 

یبایفرـش هزاجا  دـش و  دراو  ام  رب  دـلاخ  ّمأ  هک  مدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  نم  دـیوگیم : ریـصب  وبا  زا  لـقن  هب  ناـبا  [ 71]
نآ نخـس  دـیآیم  تشوخ  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هدـیرب  وا  زا  رمع  نب  فسوی  هک  تسا  ییوناب  ناـمه  وا  تساوخ ؛

: مدرک ضرع  يونشب ؟ ار  وناب 
______________________________

(. هیآ 41 تافاص / هروس  « ) تشاد دنهاوخ  نّیعم  يزور  نانآ  ( » 1)
(. هیآ 42 تافاص / هروس  « ) دوب دنهاوخ  مارتحا  دروم  نانآ  و  اههویم ! عاونا ] ( » ] 2)

(. هیآ 89 تافاص / هروس  « ) مراد تلاسک  نم  تفگ : و  ( » 3)
(. هیآ 63 ءایبنا / هروس  « ) تسا هدرک  ناشرتگرزب  نیا  ار  نآ  هکلب  هن ] : ] تفگ ( » 4)

(. هیآ 70 فسوی / هروس  « ) دیتسه دزد  امش  اعطق  نایناوراک ! يا  ( » 5)
138 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دوب ییوناب  دیزاغآ ، مالک  دش و  دراو  وناب  نآ  سپس  دیوگیم : وا  دیناشن . یکـشت  يور  شدوخ  اب  ارم  داد و  وا  هب  دورو  هزاجا  ماما  يرآ .
یلاو ار  هفیلخ  ود  نآ  وت  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  درک و  شسرپ  رمع ] رکب و  وبا   ] ات ود  نآ  هراب  رد  ماما  زا  نارنخـس و  غیلب و 
یلاو ار  ناـنآ  يدوـمرف  نم  هب  امـش  میوـگیم  وا  هب  مدرک  تاـقالم  ار  مراـگدرورپ  هاـگ  ره  تفگ : مناـخ  نآ  رادـب .] تسود  اـی   ] سانـشب
اهنآ زا  دـیوگیم  نم  هب  هتـسشن  کشت  يور  امـش  کیدزن  هک  يدرم  نیا  درک : ضرع  مناخ  نآ  يرآ . دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مساـنش ؟

؟ يرادیم تسود  رتشیب  ار  نآ  تسا و  رتهب  وت  يارب  کی  مادک  سپ  مدنویپب  اهنآ  اب  دیوگیم  نم  هب  اونلا  ریثک  میوج و  يرازیب 
: دومرف دنکیم و  هزرابم  درم  نیا  انامه  تسا ، رتبوبحم  شنایفارطا  اونلا و  ریثک  زا  نم  دزن  نیا  دنگوس  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح 

اِمب ْمُکْحَی  َْمل  ْنَـم  َو  «، 2  » َنوُِملاَّظلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  «، 1  » َنوُِرفاْکلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو 
«. 3  » َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ 

نمؤم تعافش  رد  ثیدح 

: مدرک ضرع  ناشیا  هب  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  یشباو  دیمحلا  دبع  [ 72]
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  نآ ، زج  هب  دسر  هچ  دناوخیمن  مه  زامن  رگید  هک  ییاج  ات  دوشیم  تامّرحم  همه  بکترم  هک  میراد  ياهیاسمه 

رتدـب مه  وا  زا  ام  هاوخدـب  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  منکن ؟ هاگآ  نآ  زا  رتدـب  راـک  زا  ار  وت  اـیآ  تسا ، یگرزب  ياـطخ  هچ  هَّللا  ناـحبس 
ار وا  اههتـشرف  هکنآ  رگم  دـبای ، ّتقر  تلاح  ام  ماـن  ندینـش  زا  وا  میوش و  هدروآ  داـی  وا  دزن  تیب  لـها  اـم  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  تسا ،

زا ار  وا  هک  دنک  یهانگ  رگم  دوش  هدیزرمآ  شناهانگ  همه  دنزاونب و 
______________________________

(. هیآ 44 هدئام / هروس  « ) دننارفاک دوخ  نانآ  دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  ( » 1)
(. هیآ 45 هدئام / هروس  « ) دننارگمتس دوخ  نانآ  دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  ( » 2)

(. هیآ 47 هدئام / هروس  « ) دننامرفان دوخ  نانآ  دننکن ، مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  ( » 3)
139 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هیاسمه يارب  نمؤم  انامه  و  دیاین ، هتفریذپ  تسا  یبصان  هک  ام  هاوخ  دب  هراب  رد  یلو  دوشیم  هتفریذپ  تعافـش  انامه  و  دروآ ، ردـب  نامیا 
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هراب رد  يو  تعافش  سپ  درادیم ، زاب  نم  زا  ار  رازآ  هیاسمه  نیا  اراگدرورپ ! دیوگب : دنک و  تعافش  بوخ  رادرک  ره  زا  دوخ  تسدیهت 
اب ار  وا  و  مرب ، شاداپ  ودب  وت  يوس  زا  هک  مرتراوازـس  وت و  راگدرورپ  منم  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  دـیآیم . هتفریذـپ  وا 
زا تسا و  راکهانگ  ناسنا  یـس  نمؤم  کی  ياههدشتعافـش  دادعت  نیرتمک  انامه  و  درب ، تشهب  هب  درادن  یبوخ  لمع  چیه  هکنیا  دوجو 

«. 1  » ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش * ْنِم  اَنل  امَف  دنیوگیم : نایخزود  هک  تسور  نیمه 

نمؤم ندرمش  کبس  رد  ثیدح 

سپ دیرامـشیم ؟ کبـس  ار  ام  امـش  ارچ  دومرف : نت  دنچ  هب  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  نم  دیوگیم : نوراه  وبا  [ 73]
ماما میراگنا . کبـس  ار  نآ  میـشاب و  هّجوتیب  وت  رماوا  زا  يزیچ  ای  وت  هب  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  ادـخب  تفگ : تساخرب و  یناـسارخ  يدرم 

: دومرف مالّسلا  هیلع 
هیلع ماما  مرامـشب . کبـس  ار  امـش  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  ادـخب  تفگ : وا  يرامـشیم . کبـس  ارم  هک  یتسه  یناسک  زا  یکی  دوخ  وت  يرآ 

هک نک  راوس  لیم  کی  تفاسم  هب  ارم  تفگیم : وت  هب  میدوب  هفحج  کیدزن  ام  هک  یتقو  ینـالف  يدینـشن  اـیآ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالّـسلا 
؟ ماهدناماو ادخب 

ار ام  درمـش  کبـس  ار  ینمؤم  سک  ره  يدرمـش و  کبـس  ار  وا  يدادن و  ودب  یخـساپ  چیه  يدرکن و  مه  هاگن  وا  هب  وت  دـنگوس  ادـخب  و 
. تسا هتخاس  هابت  ار  دنوادخ  مارتحا  تسا و  هدرمش  کبس 

كدف مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  قح  ندوبر  رد  ثیدح 

اب هک  داهن  ّتنم  ام  رب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگیم : هَّللا  دـبع  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  [ 74]
تلاسر هب  داهن و  ّتنم  ام  رب  درک و  نامانشآ  دوخ  یگناگی 

______________________________

(. هیآ 100 و 101 ءارعش / هروس  « ) کیدزن یتسود  هن  و  میرادن ، ینارگتعافش  هجیتن  رد  ( » 1)
140 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زا میوریپ و  رادتـسود و  ار  امـش  دینادرگ . هژیو  امـش  نادناخ  یتسود  هب  ار  ام  سپـس  میدرک و  رارقا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم 
. میناهرب شتآ  زا  ار  دوخ  میهاوخیم  هار  نیا  زا  میرازیب و  ناتنانمشد 

هب هکنآ  زج  یسرپن  يزیچ  زا  ادخب  هک  سرپب  نم  زا  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  متـسیرگ . تفرگ و  ّتقر  ارم  دیوگیم : وا 
یحیرص خساپ  نینچ  یسک  هب  وت  زا  شیپ  هک  مدینـشن  وا  زا  نم  درک : ضرع  ترـضح  هب  نیعا  نب  کلملا  دبع  دیوگیم : وا  مهد . ربخ  وت 

: دیوگیم وا  دهدب .
زا متس  هب  سمخ ]  ] تشاد رّرقم  ام  يارب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یّقح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هد . ربخ  درم  ود  نآ  زا  نم  هب  مدرک  ضرع 

نآرق دومرف : درک و  تراشا  شیوخ  رس  تشپ  هب  دوخ  تسد  اب  سپـس  دندیزرو ، غیرد  وا  زا  ار  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  ثاریم  دندوبر و  ام 
. دنتخادنا ناشرس  تشپ  ار  ادخ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  قح  نابصاغ  هانگ  رد  ثیدح 

یلام اـم  رگا  دـنگوس  ادـخب  تیمک ! يا  دومرف : ناـشیا  مدیـسر . مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : يدـسا  دـیز  نب  تیمک  [ 75]
هتـسویپ ینکیم  عافد  ام  زا  هک  یمادام  دومرف : تباـث  نب  ناّـسح  هراـب  رد  مرکا  ربماـیپ  هچنآ  تسوت  نآ  زا  یلو  میدادیم  وت  هب  میتشادیم 
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داهن و دوخ  هنیـس  ریز  هدرک  الود  ار  شلاب  ترـضح  نآ  دیناهاگایب . ارم  درم  ود  نآ  زا  مدرک  ضرع  دیوگیم : وا  تسوت . اب  سدـقلا  حور 
زا یگنـس  دوشن و  هتفرگ  اوران  هب  یلام  چیه  دوشن و  هتخیر  ینوخ  تماجح  خاش  کی  هزادـنا  هب  دـنگوس  ادـخب  تیمک ! يا  دومرف : سپس 

. تساهنآ ندرگ  هب  همه  هکنیا  رگم  دتلغن  یگنس 

رمع اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يوگتفگ 

وا هب  درک و  دروخرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هار  رد  رمع  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : یّکم  ساـبعلا  وبا  [ 76]
«1  » ُنُوتْفَْملا ُمُکِّیَِأب  یناوخیم : ار  هیآ  نیا  هک  ییوت  تفگ :

______________________________

(. هیآ 6 ملق / هروس  « ) تسا هتشگ  نوتفم  امش  زا  کی  مادک  ( » 1)
141 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هدـش لزاـن  هّیما  ینب  هراـب  رد  هک  ياهیآ  زا  ار  وت  اـیآ  دومرف : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ینکیم ؟ ضارتعا  رکب ] وبا   ] متـسود نم و  هب  و 
هلص رتشیب  وت  زا  هّیما  ینب  ییوگیم  غورد  تفگ : رمع  1 ؟»  » ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  مناهاگاین :

. ینکیمن راتفر  ینمشد  هب  زج  هّیما  ینب  يدع و  ینب  میت و  ینب  هب  تبسن  وت  یلو  دننکیم  محر 

شیرق تمعن  نارفک  رد  ثیدح 

ماما مدرک . شسرپ  « 2  » ًاْرفُک ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  هفیرش : هیآ  نیا  ریسفت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : يرصن  ثرح  [ 77]
؟ دنیوگیم هچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نانآ  دومرف : مالّسلا  هیلع 

. هریغم ینب  هّیما و  ینب  ینعی  نایشیرق  زا  دنراکهبت  ود  نآ ، زا  روظنم  میئوگیم  ام  مدرک : ضرع 
شربمایپ یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دنتسه ، شیرق  همه  دنگوس  ادخب  نآ  زا  دوصقم  دومرف : سپس  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : يوار 

لوـسر مدـینادرگ و  لـماک  ناـشیا  رب  ار  دوـخ  تمعن  مداد و  يرترب  اـهبرع  همه  رب  ار  شیرق  نـم  اـنامه  دوـمرف : داد و  رارق  بطاـخم  ار 
. دندناشک يدوبان  هاگترپ  هب  ار  دوخ  هریت  دندرک و  لدب  نارفک  هب  ار  متمعن  اهنآ  یلو  متخیگنارب  ناشیا  رب  ار  شیوخ 

دندرک بیذکت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یمدرم  هراب  رد  دنوادخ  میمصت 

بیذـکت ار  مرکا  ربمایپ  مدرم  هک  یماگنه  دـندومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 78]
هک تسا  نینچ  دـشک و  يدوباـن  هـب  ار  نـیمز  مدرم  هـمه  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زج  هـک  درک  نآ  گـنهآ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـندرک 

: دومرف ربمایپ  هب  درک و  محر  نانمؤم  هب  دش و  لصاح  ادب  وا  يارب  ادعب  یلو  «، 3  » ٍمُولَِمب َْتنَأ  امَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  دیامرفیم :
______________________________

دـینک و داـسف  نـیمز  يور ]  ] رد دـیدش ] مدرم  تسرپرــس  اـی   ] دـیتشگرب ادــخ ] زا   ] نوـچ هـک  دــیتسب  دــیما  اـیآ  ناـقفانم ] يا   ] سپ ( » 1)
(. هیآ 22 دّمحم / هروس  ( »؟ دیلسگب مه  زا  ار  دوخ  ياهیدنواشیوخ 

(. هیآ 28 میهاربا / هروس  « ) دندرک لیدبت  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  رکش ]  ] هک یناسک  ( » 2)
(. هیآ 54 تایراذ / هروس  « ) یتسین شهوکن  روخ  رد  وت  هک  نادرگب ، يور  نانآ  زا  سپ ، ( » 3)

142 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
«. 1  » َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو 
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تمایق زور  رد  قیالخ  نتخیگنارب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  دیوگیم : هتخاف  یبا  نب  ریوث  [ 79]
ثیدـح نینچ  نیا  مدرم  يارب  هک  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  شردـپ  ناـبز  زا  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  مردـپ  هک : دوـمرفیم 

: هدرک
رد ومیب  نت  اب  تخل  ماک و  رد  ینابز  یگرب و  زاس و  چیهیب  ار  مدرم  همه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـسر  ارف  زیختـسر  زور  هک  یماگنه 
هب هک  یلاح  رد  دنتـسیایم  زاب  رـشحم  هندرگ  رد  ات  دروآ  درگ  ار  همه  یکیرات  دـنارب و  ار  نانآ  رون  دروآرد . هب  ناشروگ  زا  حطـس  کـی 

هرامـش هب  اهنآ  سفن  دنرادیم . زاب  هار  همادا  زا  ار  رگید  کی  دننکیم و  ماحدزا  نآ  زا  نتـشذگ  يارب  دنوشیم و  راوس  رگید  کی  شود 
نیا دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  ددرگ . دنلب  ناشدایرف  دنروآرب و  نویش  دوشیم و  تخـس  اهنآ  رب  راک  دنزیریم و  قرع  ناوارف  دتفایم و 

یلاعت كرابت و  راّبج و  دنوادخ  سپس  دومرف : دوخ  ثیدح  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . زیختـسر  زور  ياهساره  زا  ساره  نیتسخن 
يا هک : دنک  ادن  ناشیا  نایم  رد  ات  دـیامرفیم  روتـسد  ياهتـشرف  هب  و  ناگتـشرف ، زا  یهوبنا  رد  دـنکیم  يور  رـشحم  لها  هب  شرع  زارف  زا 

هک دونـشیم  ار  ادـن  نانچ  اهنآ  نیرخآ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیهد . ارف  شوگ  يادـخ  يدانم  هب  دیـشاب و  شوماخ  قیالخ ! هورگ 
اهلد دـنتفایم و  هزرل  هب  ولگ  ياهگر  دـندرگیم و  ناساره  اههدـید  دننکـشیم و  ولگ  رد  اـهزاوآ  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  و  ناـشنیلوا ،
يزور نیا  دیوگیم : رفاک  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و  دنـشکیم ، ندرگ  دـنروآیمرب و  هدـنیوگ  يوس  هب  ار  رـس  اهنآ  دـندرگیم . ناشیرپ 

. راوشد تخس و  تسا 
: دیامرفیم دوشیم و  فرشم  اهنآ  رب  رگداد  رواد  راّبج و  دنوادخ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

لدع اب  زورما  دنکیمن ، متس  هک  متسه  يرگداد  رواد  تسین و  ییادخ  نم  زج  هک  ییادخ  منم 
______________________________

(. هیآ 55 تایراذ / هروس  « ) دشخب دوس  دنپ  ار  نانمؤم  هک  هد ، دنپ  و  ( » 1)
143 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مریگب و راکناتسب  قح  راکهدب  زا  مناتسب و  يوق  زا  ار  فیعض  ّقح  زورما  دورن ، یمتس  یسک  هب  منکیم و  يرواد  امـش  نایم  دوخ  طسق  و 
روبع هندرگ  نیا  زا  نم  ربارب  رد  يرگمتس  چیه  زورما  مزادرپب . ار  اهششخب  باوث  میامنب و  ار  اهيراکهدب  صاقت  تائیـس ، تانـسح و  اب 
ماگنه مهدب و  ار  وا  شاداپ  نم  دشخبب و  يو  هب  ار  نآ  قح  بحاص  هکنآ  رگم  دـشاب  وا  ندرگ  هب  یـسک  زا  ياهملظم  هک  یلاح  رد  دـنکن 

. مناتسب ار  وا  قح  باسح 
هیلع دوخ  نم  دیبلطب و  وا  زا  هدش  هدناتس  امش  زا  متـس  هب  ایند  رد  هک  دیراد  یـسک  ندرگ  هب  یقح  ره  دیبسچب و  رگید  کی  هب  قیالخ ! يا 

. سب نم  نوچمه  یهاوگ  متسه و  امش  هاوگ  وا 
دراد ندرگ  رب  یّقح  یهدب و  هک  دنامیمن  یسک  دنبسچیم و  مه  هب  دننکیم و  ییاسانش  ار  رگید  کی  اهنآ  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 

مغ دنزیرب و  ناوارف  قرع  ددرگ و  تخس  ناشلاح  دننامیم و  یقاب  عضو  نیمه  رد  دهاوخ  ادخ  هچنآ  ات  اهنآ  تسا . نآ  راتفرگ  هکنآ  رگم 
اهر دوخ  دننک و  اهر  ار  راکهدب  دنرذگب و  دوخ  قح  زا  هک  دننکیم  وزرآ  دنروآیمرب و  یتخس  نویـش  گناب و  دهن و  تّدش  هب  ور  اهنآ 
هنوگ نآ  دهدیم ، ادن  ناحبـس  دنوادخ  يوس  زا  يدانم  دراد و  یهاگآ  نانآ  جنر  رب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دـنوش ،

ناحبـس دـنوادخ  انامه  دیونـشب . ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هدـنیوگ  نخـس  قیالخ ! هورگ  يا  دونـشب : ناشنیرخآ  نوچمه  ناشنیلوا  هک 
نم دیشخبیمن  ار  رگید  کی  رگا  و  دیشخبب ، ار  رگید  کی  سپ  دیشخبب  ار  رگید  کی  دیراد  تسود  رگا  هدنشخب ، رایسب  منم  دیامرفیم :

رگید کی  هب  تمحازم  یگنت و  یتخس و  رد  اریز  دندرگیم  لاحشوخ  ادن  نیا  زا  اهنآ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  مناتسیم . ار  امش  قح 
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ملاظم اراگدرورپ ! دنیوگیم : دننامیم و  ياج  رب  یخرب  و  دنبای ، ییاهر  یتخس  نیا  زا  ات  دنشخبیم  ار  دوخ  ملاظم  یضعب  دنربیم . رس  هب 
؟ سودرف نانج  نانج ، نزاخ  ناوضر  تساجک  هک : دروآرب  ادن  شرع  رانک  زا  يدانم  سپ  میشخبب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ام 

هیلع ماما  دروآرد . شیامن  هب  شناراکتمدـخ  اهنامتخاس و  همه  اب  ار  سودرف  رد  هرقن  زا  یخاک  دـیامرفیم  وا  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  سپ 
ادخ يوس  زا  يدانم  و  دنتسه . ناراکتمدخ  ور و  هام  نازینک  نآ  درگ  رد  هک  دنایامنیم  رـشحم  مدرم  هب  ار  خاک  نآ  وا  دیامرفیم : مالّـسلا 

دنروآیم رب  رس  اهنآ  سپ  دیرگنب ، خاک  نیا  هب  دیروآرب و  رس  قیالخ ! هورگ  يا  هک : دهدیم  ادن 
144 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. یکدنا رگم  دنشخبیم  ار  رگید  کی  همه  دننکیم و  وزرآ  ار  نآ  یگمه  و 
ندرگ هب  یّقح  یناملسم  زا  هک  يراکمتـس  چیه  درذگن و  رد  متـشهب  يوس  هب  يرگمتـس  چیه  زورما  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  دنوادخ  سپس 
ناشیا دنکیم و  زاب  ار  اهنآ  هار  سپـس  دیوش . باسح  هدامآ  قیالخ  يا  مناتـسب ، ار  وا  قح  هک  باسح  ماگنه  ات  دـباین  هار  مخزود  هب  دراد 

راّبج دنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنـسریم ، رـشحم  هصرع  هب  هکنآ  ات  دنناریم  بقع  هب  ار  رگید  کی  دنوریم و  الاب  هندرگ  نآ  زا 
دنناـماما ناـمه  هک  نادـهاش  ناربماـیپ و  دوشیم و  اـپرب  داد  لدـع و  يوزارت  ددرگیم و  هدوشگ  لاـمعا  ياـههمان  دراد و  رارق  شرع  رد 

هب ار  اهنآ  هدرک و  مایق  اهنآ  نایم  رد  یهلا  روتـسد  هب  يو  هک  دهدیم  یهاوگ  دوخ  نارود  مدرم  يارب  ربهر ، ماما و  ره  دـنیآیم و  رـضاح 
. تسا هدناوخ  ادخ  هار 

هک رفاک  نآ  زا  دراد  يرفاک  ندرگ  رب  یّقح  ینمؤم  درم  رگا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ناـشیا  هب  یـشرق  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
نآ ندرگ  هب  هک  یقح  هزادنا  هب  ناملسم  درم  نآ  ناهانگ  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  دناتـسب ؟ هچ  تسا  خزود  لها  دوخ 

ندرگ هب  یناملـسم  رگا  تفگ : یـشرق  درم  نآ  دوشیم . باذـع  دوخ  رفک  باذـع  اب  اـهنآ  هزادـنا  هب  رفاـک  نآ  دوشیم و  مک  دراد  رفاـک 
؟ دنک تفایرد  ار  شقح  ناملسم  نآ  زا  هنوگچ  دراد  یقح  یناملسم 

یشرق درم  دننک . هفاضا  هدیدمتس  نآ  تانسح  رب  دنریگب و  ملاظ  راکهدب  تانسح  زا  راکناتسب  ناملسم  نآ  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
دراد و یهانگ  راکناتسب  هدیدمتس  دشاب  هتشادن  یتانسح  ملاظ  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هچ ؟ دشاب  هتـشادن  یتانـسح  ملاظ  رگا  تفگ :

. دوش كاپ  وا  باسح  ات  دننک  هفاضا  راکهدب  رگمتس  ناهانگ  هب  دنریگب و  راکناتسب  هدیدمتس  نآ  ناهانگ  زا 

دنرادن لد  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تّبحم و  هک  یناسک  رد  ثیدح 

امش ام  هک : دندرک  ضرع  دندیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  نوچ  هک  دنکیم  لقن  هدیعس  وبا  نب  تباث  نب  فسوی  هّیما  وبا  [ 80]
امش ام  هدینادرگ  بجاو  ام  رب  ار  امش  قح  ناحبـس  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  دیتسه ، مالّـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  اریز  میراد  تسود  ار 

هکنآ يارب  زین  میراد و  هقالع  امش  هب  ترخآ  يارس  ادخ و  يدونشخ  يارب  ام  انامه  و  میرادن ، تسود  ایند  يارب  ار 
145 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ام هارمه  تمایق  زور  رد  ای  تسام  اب  دهاوخب  ار  ام  هک  ره  دـیتفگ ، تسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـبای . ناماس  ام  زا  کی  ره  نید 
ار اهزور  يدرم  رگا  دنگوس  ادـخب  دومرف : سپـس  و  دینابـسچ - مه  هب  تسد  ود  زا  ار  دوخ  هبابـس  تشگنا  ود  سپـس  و  نینچ - نیا  دـیایب 
رد درک  دـهاوخ  تاقالم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  ار  ادـخ  تیب  لها  ام  تیالو  نتـشادن  اب  دزیخرب و  تداـبع  هب  ار  اهبـش  دریگ و  هزور 

. تسا نیگمشخ  ای  هدوبن و  ای  دونشخ  وا  زا  هک  یلاح 
َو ال ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ام  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  راـگدرورپ  نخـس  ناـمه  نیا  و  دومرف : سپس 

ِةایَْحلا ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  الَف  َنوُهِراک * ْمُه  َو  اَّلِإ  َنوُقِْفُنی  َو ال  یلاسُک  ْمُه  َو  اَّلِإ  َةالَّصلا  َنُوتْأَـی 
يدوس نآ  اب  لمع  هک  رفک  دـناسرن و  نایز  نآ  اـب  لـمع  هک  ناـمیا  نینچمه  دومرف : سپـس  و  «. 1  » َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُـسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو  اْینُّدـلا 
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دناوخیم و ارف  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دوب و  اهنت  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیتسه  اهنت  امش  رگا  دومرف : سپـس  و  درادن ،
هک دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  داد  خساپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  هب  هک  یـسک  نیتسخن  و  دندادیمن ، خساپ  وا  هب 

. تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یسوم  يارب  ینوراه  نوچمه  نم  يارب  وت  دومرف : وا  هراب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

يرگداد لدع و  هب  نتفگ  نخس 

دنیاسراپ تجرف  مکش و  هکنیا  دابع ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : یفوص  يرصب  ریثک  نب  دابع  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : سنوی  [ 81]
ْمَُکل ِْحلُْصی  ًادیِدَس * ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : شنآرق  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  تسا ؟ هداد  بیرف  ار  وت 

______________________________

اج هب  زامن  تلاسک  لاح ]  ] اب زج  و  دـندیزرو ، رفک  شربمایپ  ادـخب و  هکنیا  زج  دـشن  نانآ  ياهقافنا  ندـش  هتفریذـپ  عنام  زیچ  چـیه  و  ( » 1)
رد دـهاوخیم  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  درواـین . تفگـش  هب  ار  وت  ناشنادـنزرف  لاوـما و  دـننکیمن * قاـفنا  تهارک  اـب  زج  و  دـنروآیمن ،

(. هیآ 54 و 55 هبوت / هروس  .« ) دور نوریب  رفک  لاح  رد  ناشناج  دنک و  ناشباذع  اهنیا  هلیسو  هب  ایند  یگدنز 
146 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. ییوگب نخس  يرگداد  هب  رگم  دریذپیمن  يزیچ  وت  زا  دنوادخ  نادب  «، 1  ... » ْمَُکلامْعَأ

یهلا تمرح  جنپ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمرح  تسا : تمرح  جنپ  شدالب  رد  ناحبس  دنوادخ  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 82]
ناسنا تمرح  ادخ و  هناخ  هبعک  تمرح  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  باتک  تمرح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  تمرح  و 

. نمؤم

الاب هب  لاس  لهچ  زا  نمؤم  ناسنا  رب  ادخ  تمحر 

: دومرفیم ترضح  مدینش  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هریغم  نب  یلع  [ 83]
دنوادخ دش  هلاس  هاجنپ  هاگ  ره  و  یگناوید ؛ و  هروخ ، یـسیپ ، دزاس : نمیا  درد  هس  زا  ار  وا  دنوادخ  دسر  یگلاس  لهچ  هب  ینمؤم  هاگ  ره 

دیـسر یگلاس  داتفه  هب  هاگ  ره  و  دـنادرگ ؛ وا  بیـصن  ار  هبوت  دـنوادخ  دیـسر  یگلاس  تصـش  هب  هاگ  ره  و  دـنادرگ ؛ کبـس  ار  شباسح 
هب هاگ  ره  و  دنیادزب ؛ ار  شناهانگ  دنسیونب و  ار  شتانسح  دهد  نامرف  دنوادخ  دش  هلاس  داتشه  هاگ  ره  و  دنرادب ؛ تسود  ار  وا  ناینامـسآ 

و تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  نیمز . رد  ادخ  ریسا  دسیون : نینچ  دزرمایب و  ار  وا  نیسپ  نیـشیپ و  ناهانگ  دنوادخ  دیـسر  یگلاس  دون 
. وا رمع  شخب  نیرتتسپ  تسا  نامه  سپ  دیسر  یگلاس  دص  هب  هاگ  ره 

یگلاس لهچ  رد  ناسنا  عضو 

. تسا رادروخرب  یگداشگ  انخارف و  ياهنوگ  زا  دوخ  روما  رد  یگلاس  لهچ  هب  ندیـسر  ات  هدـنب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  [ 84]
سپ مدیشخب ، ار  رمع  نیا  دوخ  هدنب  هب  نم  هک  دنک  یحو  وا  رب  هتشامگ  هتـشرف  ود  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دسر  یگلاس  لهچ  هب  نوچ  سپ 

. دیسیونب ار  وا  نالک  درخ و  شیب و  مک و  راک  ره  شدییاپب و  بوخ  دیریگ و  تخس  وا  رب 
______________________________

هیآ بازحا / هروس  « ) دروآ حالص  هب  ار  امـش  لامعا  ات  دییوگ ، راوتـسا  ینخـس  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 1)
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ابو زا  رارف  رد 

هب یصخش  دوب و  هدمآ  دیدپ  رصم  رهش  زا  ینزرب  رد  هک  مدرک  شـسرپ  ییابو  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یبلح  [ 85]
عونمم ار  نآ  یماگنه  ربمایپ  درادن ، یلاکشا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دوریم . يرگید  نیمزرس  هب  رصم  زا  ای  دباییم  لاقتنا  يرگید  نزرب 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دنتخیرگیم . ابو  زا  همه  دوب و  هداتفا  اب  ناشنایم و  هک  دوب  نمـشد  نارادزرم  نایم  رد  يرامیب  نیا  هک  تشاد 
. ددرگ یهت  ورین  زا  ناشزکارم  ادابم  ات  تسا  گنج  زا  هدنزیرگ  نوچمه  نآ  زا  هدنزیرگ  دومرف : مّلس  هلآ و 

دنیالتبم نادب  اهناسنا  همه  هک  زیچ  هس 

يرکف ناشیرپ  اب  ندیشیدنا  دنباین : ییاهر  نآ  زا  وا  زا  رتمک  صخش  هن  ربمایپ و  هن  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 86]
. دنزن راک  هب  ار  شتداسح  نمؤم  هکنآ  رگم  تداسح  ندز و  دب  لاف  شنیرفآ و  نوماریپ 

بت نامرد  رد  ثیدح 

: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  هک  دیوگیم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  لقن  هب  هزمح  وبا  نب  یلع  [ 87]
همه رد  بت  نیا  هک  منکیم  ساسحا  و  دریگیم ، ینوزف  ام  رب  بت  نیا  درک و  بت  هام  هدزاود  مه  مرسپ  منکیم و  بت  هک  تسا  هام  تفه 

: مدرک ضرع  ریخـالاب . دوشیم و  ساـسحا  نیئاـپ  رد  یهاـگ  و  ریخ ، نیئاـپ  رد  دوـشیم و  ساـسحا  نت  يـالاب  رد  یهاـگ  تسین و  مرکیپ 
؟ تسا هدرک  لقن  تّدج  زا  ریصب  وبا  هک  میوگ  زاب  ار  یثیدح  تیارب  یهد  هزاجا  رگا  مدرگ  تنابرق 

ياهماج تشاد : هماج  ود  ماگنه  نیا  رد  ناشیا  تسجیم و  يرای  درس  بآ  زا  درکیم  بت  هاگ  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
: دشیم هدینـش  وا  يادص  زین  هناخ  رد  رب  هک  دادیم  ادـن  نانچ  سپـس  درکیم و  ضوع  ار  ود  نآ  ياج  هک  نت  رب  ياهماج  درـس و  بآ  رد 

دوخ بت  يارب  ایآ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  یتفگ . تسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاک  ترضح  دّمحم ! رتخد  همطاف  يا 
148 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دّمحم هک  مدرکیم  هوکـش  درد  زا  نم  درـس . بآ  اعد و  رگم  میاهتفاین  ییوراد  نآ  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دیاهتفاین ؟ ییوراد 
راب ره  اریز  مروخب  ار  نآ  متساوخیمن  نم  دشیم و  ءیق  بجوم  هک  دروآیم  دوخ  اب  ییوراد  زین  وا  داتـسرف و  میارب  یکـشزپ  میهاربا  نب 

. دنوشیم ادج  مه  زا  میاهدنب  همه  منکیم  ءیق  هک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  لیئربج  ذیوعت 

وا دزن  لیئربج  درک و  بت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : يدزا  دمحم  نب  رکب  [ 88]
هک يدرد  ره  زا  ادخ  مان  هب  و  مدیـشخب ، افـش  ار  وت  ادـخ  مان  هب  و  دّـمحم ، يا  مداد  هانپ  ار  وت  ادـخ  مان  هب  دـیوگب : هک  ذـیوعت  نیا  اب  دـمآ 

ِِعقاوَِمب ُمِْسقُأ  الَف  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  داب ، اراوگ  وت  رب  ریگب و  ار  نآ  ادخ  مان  هب  تسوت ، هدنهد  افـش  هک  ادخ  مان  هب  دنک ، تاهدنامرد 
. تفگب میارب  ار  ثیدح  نیا  وا  متساوخ و  بت  يارب  يدرو  وا  زا  دیوگیم : رکب  ادخ . نذا  هب  یبای  يدوبهب  هنیآ  ره  هک  ِموُجُّنلا 

گنج رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تعاجش 
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دیوگب راب  هس  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  رباج  [ 89]
میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هَّللا  مسب 

. تسا یگفخ  اهنآ  نیرتناسآ  هک  دنک  رود  وا  زا  ار  الب  هن  دون و  دنوادخ 
یّلـص ترـضح  دنتخیرگ و  ربمایپ  نوماریپ  زا  مدرم  دـحأ  گنج  زور  رد  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  يزار  نامعن  [ 90]

هیلع ماما  تخیریم . ورف  وا  یناـشیپ  زا  دـیراورم  دـننام  یقرع  تفرگیم  مشخ  هاـگ  ره  و  دـش ، نیگمـشخ  تخـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
اب مه  وت  یلع ! يا  دومرف : دید و  دوخ  رانک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  یهاگن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دیامرفیم : مالّسلا 

ربمایپ منکیم . يوریپ  وت  زا  نم  هَّللا ! لوسر  ای  درک . ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنویپب . ربمایپ  رود  زا  ياههتخیرگ  هب  تردـپ ، رگید  ناگداز 
زا هک  ار  یسک  نیتسخن  درب و  هلمح  ناشیا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  یلع . يا  نک  رود  نم  زا  ار  نانیا  سپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. يرای تسا  نیا  دّمحم ! يا  تفگ : لیئربج  سپ  دزب . دید  ناشیا 
149 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

قداص ماما  دّمحم . يا  متـسه  رفن  ود  امـش  زا  نم  و  تفگ : لیئربج  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
نیمز نامـسآ و  نایم  الط  زا  ياهکیرا  رب  هک  تسیرگن  لیئربج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  سپ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع 

. یلع رگم  تسین  يدرمناوج  راقفلا و  وذ  رگم  تسین  يریشمش  تفگیم : دوب و  هتسشن 

هداتق اب  هّکم  ریما  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  يوگتفگ 

دوب و هتسشن  مزمز  رانک  مارحلا  دجـسم  نایم  رد  دوب و  هّکم  ریما  هَّللا  دبع  نب  دلاخ  مدوب و  هّکم  رد  نم  هک : دیوگیم  یمجرب  لیـضف  [ 91]
نم دمآ و  خرس  شیر  رس و  اب  يدرم  دیوگیم : لیضف  دوب .] هرـصب  ناعبات  زا  هماع و  ناثّدحم  زا  یکی  وا   ] دیناوخب نم  دزن  ار  هداتق  تفگ :

مادـک تسا  هداد  خر  برع  نایم  رد  هک  یگنج  نیرتدـنموربآ  وگب  نم  هب  هداتق ! يا  تفگ : دـلاخ  مونـشب . ار  اهنآ  نخـس  ات  متفر  کـیدزن 
نآ نیرتتسپ  برع و  نایم  گنج  نیرتدـنموربآ  زا  ار  وت  دـنادرگ ، هب  ار  ریما  عضو  دـنوادخ  تفگ : هداتق  مادـک ؟ نآ  نیرتتسپ  تسا و 

هداتق وگب . تفگ : دلاخ  دـنادرگ . هب  ار  ریما  عضو  دـنوادخ  يرآ  تفگ : هداتق  هرابکی !؟ وت ، رب  ياو  تفگ  دـلاخ  منادرگیم . هاگآ  هرابکی 
مالـسا رب  نآ  اب  دنوادخ  هک  دوب  برع  گنج  نیرتدنمجرا  ردب  گنج  تفگ : هداتق  تسا ؟ نینچ  هنوگچ  تفگ : دلاخ  ردب . گنج  تفگ :

گنج نیرتروآ  نوبز  زین  دیشخب و  تّزع  نآ  اب  ار  ناناملسم  مالسا و  دنوادخ  هک  دوب  برع  گنج  نیرتتّزع  اب  داهن و  ّتنم  ناناملـسم  و 
ادخب تفگ : دلاخ  دـش . هدیـشک  ینوبز  هب  برع  دـندش  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  نآ  رد  شیرق  رومان  نادرم  هک  اجنآ  زا  اریز  دوب ، برع 

رب ياو  دنتـشاد . يرتشیب  يدنمجرا  ردب  ياههتـشک  زا  هک  دندوب  یناسک  زور  نآ  برع  نایم  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  یتفگ ، غورد  مسق 
دوب هتخیوآ  دوخ  رب  ياهناشن  دمآ و  نادـیم  هب  لهج  وبا  زور  نآ  رد  تفگ : هداتق  ناوخب . نم  يارب  ار  ناشیا  راعـشا  زا  ياهراپ  هداتق ، يا  وت 

: دورسیم زجر  نینچ  تسد و  رد  هدش  يراکالط  يرپس  تشاد و  رس  رب  یخرس  همامع  دنسانشب و  ار  وا  ات 
دازب ممام  زور  نینچ  يارب  نز  شین  متسم و  رتشا  ونچنم  هک  دهاوخ  هچ  شکرس  گنج  نم  ز 

150 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دوب رتراوسهش  وا  زا  دوب  هیریشق  شردام  هک  دیلو  نب  دلاخ  ینعی  نم  هدازردارب  تسا و  هدییارس  هوای  ادخ  نمشد  نیا  تفگ : دلاخ 

هب ار  ریما  دـنوادخ  تفگ : هداتق  مزاس . بسح  زا  تیامح  مراد  اـفو  مداـعیم  هب  تفگ  هک  دوب  یـسک  هچ  هداـتق  يا  وت  رب  ياو  تفگ : دـلاخ 
سک چیه  یلو  دیبلط ، زرابم  دمآ و  نادیم  هب  هحلط  یبا  نب  ۀحلط  هک  دش  هدورس  دحا  زور  رد  رعش  نیا  دوبن ، ردب  زور  رد  رعـش  نیا  دنک ،

ار امش  دوخ  ياهغیت  اب  ناکرشم  ام  دیتسرفیم و  خزود  هب  ار  ام  دوخ ، ریشمش  اب  هک  دیرادنپیم  ناناملسم  امـش  تفگ : دماین و  وا  يوس  هب 
تشهب هب  دوخ  ریشمش  اب  ار  وا  نم  ای  دتسرف و  خزود  هب  شغیت  اب  ارم  دیآ و  نم  يوس  نادیم ، هب  امش  زا  يدرم  سپ  مینکیم ، تشهب  هناور 
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نایجاح ندرک  باریس  يارب  هک  بلطملا  دبع  رسپ  منم  دورـسیم : نینچ  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  وا  ربارب  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  و  متـسرف ،
عافد هب  دوخ  هداوناخ  بسح و  زا  منکیم و  افو  دوخ  هدـعو  هب  درکیم ، ماـعطا  یطحق  لاـس  رد  هک  مشاـه  هداز  منم  و  تشاد ، ضوح  ود 
هدوبن نینچ  وا  تسا و  هتفگ  غورد  بارت  وبا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مدوخ و  ناـجب  تفگ : داـب  وا  رب  ادـخ  نیرفن  هک  دـلاخ  سپ  مزیخیمرب .

: تفگیم درکیم و  زاـب  هار  مدرم  ناـیم  زا  شتـسد  اـب  تساـخرب و  خیـش  سپ  مدرگرب . هدـب  هزاـجا  نم  هـب  ریما  يا  تـفگ : هداـتق  تـسا .
. تسا قیدنز  وا  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپب 

وا نادنزرف  تخرد و  مدآ و  ثیدح 

تخرد نیا  هب  هک  درک  شرافـس  مدآ  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  [ 92]
هک تسا  نیا  و  دروخ ، نآ  زا  درک و  شوـمارف  وا  دروـخ  دـهاوخ  نآ  زا  تسنادیم  ادـخ  هک  دیـسر  یماـگنه  نوـچ  سپ  دوـشن . کـیدزن 

: هک راگدرورپ  هدومرف 
شرهاوخ اـب  لـیباه  دـمآ و  دورف  نیمز  هب  دروخب  تخرد  نآ  زا  مدآ  نوچ  «. 1  » ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َو 

يارب مه  شرهاوخ  لیباق و  و  دنداز ، ولق  ود  وا  يارب 
______________________________

(. هیآ 115 هط / هروس  « ) میتفاین راوتسا ]  ] یمزع وا  يارب  و  درک ، شومارف  ار ] نآ  یل   ] و میتسب ، نامیپ  مدآ  اب  نیا  زا  شیپ  نیقی  هب  و  ( » 1)
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دوخ هلگ  چوق  نیرتهب  لیباه  رگزرب . لیباق  دوب و  رادهلگ  لیباه  دننک . ینابرق  ات  داد  روتـسد  لیباق  لیباه و  هب  مدآ  سپـس  دنداز ، ولق  ود  وا 
هدومرف موهفم  تسا  نیا  و  هن ، لیباق  زا  داتفا و  هتفریذـپ  لیباه  ینابرق  درب . هاـگنابرق  هب  دوخ  بوغرماـن  تعارز  زا  لـیباق  درک و  یناـبرق  ار 

َنِم ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  هک : راگدرورپ 
. دیعلبیم ار  نآ  شتآ  هک  دوب  نیا  هب  ینابرق  ندش  هتفریذپ  «. 1  » َنیِقَّتُْملا

دیتسرپ مهاوخ  ار  سّدقم  شتآ  نیا  نم  تفگ : دوخ  اب  هدرک و  اپرب  هدکشتآ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  تخاسب و  ياهدکـشتآ  لیباق  سپ 
ینابرق لیباق ! يا  تفگ : وا  دیودیم . ناسنا  گر  رد  نوخ  نوچمه  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  دزن  نوعلم  سیلبا  سپس  دریذپب . زین  ارم  ینابرق  ات 

هک یـسک  نادنزرف  مییام  تفگ : دنهاوخ  دلابب و  وت  داژن  رب  هک  درآ  يداژن  يراذـگب  هدـنز  ار  وا  رگا  سپ  هن . وت  زا  داتفا و  هتفریذـپ  لیباه 
مالّـسلا هیلع  مدآ  دزن  نوچ  و  تشکب ، ار  لیباه  مه  وا  و  دـلابب ، وت  داژن  رب  هک  درواـین  يداژن  اـت  شکب  ار  وا  سپ  داـتفا ، هتفریذـپ  شیناـبرق 

. میداد ینابرق  هک  نک  وجتسج  ییاج  رد  ار  وا  تفگ : لیباق  لیباه ؟ تساجک  لیباق ! يا  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  مدآ  تشگرب 
مالّـسلا هیلع  مدآ  یتفریذـپ . ار  لیباه  نوخ  هک  وت  رب  نیرفن  نیمز ! يا  تفگ : تفای و  هتـشک  ار  لیباه  تفر و  اـج  نادـب  مالّـسلا  هیلع  مدآ 

اریز دیمان ، هَّللا  ۀبه  ار  وا  هک  دیشخب  يرسپ  وا  هب  دنوادخ  درک و  بلط  يدنزرف  راگدرورپ  زا  سپس  تسیرگ و  لیباه  گرم  رب  بش  لهچ 
ّلج ّزع و  دنوادخ  دیـسر  نایاپ  هب  شرمع  تشگ و  يرپس  مدآ  يربمایپ  نارود  نوچ  سپ  دیـشخب . وا  هب  ولق  ود  شرهاوخ  اب  ار  وا  دنوادخ 

ربکا مان  نامیا و  ملع و  سپ  تسا ، هتفرگ  نایاپ  تراگزور  تسا و  هدیسر  رس  هب  وت  يربمایپ  نارود  قیقحتب  مدآ ! يا  هک : درک  یحو  وا  هب 
ربکا مان  نامیا و  ملع و  نم  هک  هد  رارق  هَّللا  ۀبه  تدنزرف  دزن  ار  يربمایپ ، شناد  ياههناشن  ملع و  ثاریم  و 

______________________________

نآ زا  یکی  زا  سپ ، دنتـشاد . شیپ  یینابرق  ود ] نآ  زا  کی  ره   ] هک یماگنه  ناوخب ، ناـشیا  رب  یتسرد  هب  ار  مدآ  رـسپ  ود  ناتـساد  و  ( » 1)
« دریذپیم ناگشیپ  اوقت  زا  طقف  ادخ  تفگ : لیباه ] . ] تشک مهاوخ  ار  وت  امتح  تفگ : لیباق ] . ] دشن هتفریذپ  يرگید  زا  دش و  هتفریذپ  ود 

(. هیآ 27 هدئام / هروس  )
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152 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
متعاط تخانش  نید و  كرد  هلیسو  هک  مزاسن  یهت  یملاع  زا  ار  نیمز  زگره  ملـسگن و  وت  داژن  زا  زیختـسر  زور  ات  ار  يربمایپ  ياههناشن  و 

هب يربمایپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : و  داد ، ار  حون  روهظ  هدژم  ناسنیدب  و  دوش ، هداز  حون  روهظ  ات  هکنآ  ره  تاجن  هلیـسو  دشاب و 
هب ار  ناشیا  نافوط  نداتـسرف  اب  دنوادخ  دننکیم و  بیذکت  ار  وا  شمدرم  دناوخیم و  ارف  دنوادخ  يوس  هب  هک  دـینادرگ  ثوعبم  حون  مان 

. دندوب ایصوا  ناربمایپ و  زا  یگمه  هک  دوب  ردپ  هد  حون  مدآ و  نایم  و  دناشک . يدوبان 
قیدصت ار  وا  دنک و  يوریپ  وا  زا  دورگب و  ودب  دیاب  دنک  كرد  ار  حون  امـش  زا  مادـک  ره  هک  درک  شرافـس  هَّللا  ۀـبه  هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ 

وا هب  داتـسرف و  ار  هَّللا  ۀـبه  درک  تلحر  نآ  رد  هک  داتفا  يراضتحا  لاح  هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  سپـس  دـبای . ییاهر  ندـش  هقرغ  زا  ات  دـیامن 
هتـساوخ هیده  هب  یتشهب  هویم  وت  زا  مردپ  لیئربج ! يا  وگب : وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  يدید  ار  يرگید  هتـشرف  ای  لیئربج  رگا  تفگ :

شیوخ ردپ  تشگزاب  ماگنه  هب  وا  و  درگزاب ، سپ  میاهدمآ  دورف  وا  رب  زامن  يارب  ام  هدرم و  تردـپ  هک  داد  ربخ  وا  هب  لیئربج  سپ  تسا ،
ۀبه دیـسر و  ارف  وا  رب  زامن  ماگنه  هکنآ  ات  داد  لسغ  ار  مدآ  مه  وا  دهد و  لسغ  ار  وا  هنوگچ  هک  داد  ناشن  وا  هب  لیئربج  و  تفای ، هدرم  ار 

ربارب رد  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه  تفگ : وا  هب  لـیئربج  رازگب ، زاـمن  مدآ  رب  يآ و  شیپ  لـیئربج ! يا  تفگ : هَّللا 
شیپ هَّللا  ۀبه  سپ  میشاب . وا  نادنزرف  زامنشیپ  میناوتیمن  ام  و  تسا ، تشهب  رد  وا  هک  یلاح  رد  میتفیب  هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تردپ 

ات تفگ  لیئربج  و  دز ، ریبکت  یس  وا  رب  دندوب و  هداتسیا  وا  رس  تشپ  ناگتشرف  هاپس  لیئربج و  هک  یلاح  رد  درازگب  زامن  شردپ  رب  داتفا و 
هتفگ مه  ریبکت  تفه  هن و  ات  ردـب  يادهـش  رب  تسا و  ریبکت  جـنپ  ناگدرم  يارب  ام  ینونک  ّتنـس  و  دنتـشادرب ، نآ  زا  ریبکت  جـنپ  تسیب و 

. دشیم
هک مدید  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  مردپ  نم  هَّللا ! ۀبه  يا  تفگ : دمایب و  وا  دزن  هب  لیباق  درپس  كاخ  هب  ار  دوخ  ردپ  هک  یماگنه  هَّللا  ۀبه  سپس 

هتفریذـپ وا  ینابرق  درک و  اـعد  نآ  اـب  لـیباه  تردارب  هک  تسا  یملع  نآ  دادـن و  صاـصتخا  نادـب  ارم  هک  داد  صاـصتخا  یملع  هب  ار  وت 
دیدرگ هتفریذپ  شینابرق  هک  میتسه  یـسک  نامه  ناگداز  ام  دنیوگب  دنلابب و  نم  داژن  رب  هک  درواین  ینادنزرف  ات  متـشک  ار  وا  نم  دیدرگ و 

زین ار  وت  سپ  دش ، دودرم  شینابرق  هک  دیتسه  یسک  نارسپ  امش  و 
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. تشک مهاوخ  ینک  راکشآ  ار  يزیچ  هداد  صاصتخا  نادب  ار  وت  تردپ  هک  یملع  زا  رگا 
ار حون  ادـخ  ات  دنتـشادیم  ناهنپ  ار  يربمایپ  شناد  ياههناشن  تّوبن و  ثاریم  ربکا و  مسا  ناـمیا و  ملع و  وا  لـسن  هَّللا و  ۀـبه  نینچ  نیا  و 

هیلع مدآ  هک  دنتفای  يربمایپ  ار  حون  دنتسیرگن و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ّتیصو  رد  هک  تشگ  راکشآ  یماگنه  هَّللا  ۀبه  ّتیـصو  و  درک ، ثوعبم 
هَّللا ۀـبه  هب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  و  دـندومن ، قیدـصت  ار  وا  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  دـندیورگ و  وا  هب  دوب و  هداد  تراـشب  وا  روـهظ  هب  مالّـسلا 
رطاخ هب  ار  وا  نامز  حون و  دشاب و  دـیع  اهنآ  يارب  زور  نیا  دـنک و  تعیب  دـیدجت  یلاس  ره  رـس  رد  ّتیـصو  نیا  اب  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو 

اب ار  حون  ناشیا  درک و  ثوعبم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ادخ  هکنآ  ات  تسا  هدیسر  يربمایپ  ره  ّتیـصو  رد  نینچمه  دنروایب ،
مدآ زا  هک  یناربمایپ  و  «، 1  ... » ِهِمْوَق یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  ّلج : ّزع و  دنوادخ  نخس  موهفم  تسا  نیا  دنتخانـش و  دوب  ناشیا  دزن  هک  یملع 
اهنآ مان  هب  رگید  ناربمایپ  ناـنوچ  تسا و  هدـماین  ناـیم  هب  اـهنآ  زا  یماـن  نآرق  رد  ببـس  نیمه  هب  دـندوب و  ناـهنپ  دـندرک  روهظ  حون  اـت 
ینعی « 2  » َْکیَلَع ْمُهْصُصْقَن  َْمل  اًلُسُر  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  اًلُسُر  َو  دومرف : هک  راگدرورپ  نخس  تسا  نیا  و  تسا ، هدشن  حیرـصت 

. ماهدربن مان  ناهنپ  ناربمایپ  نیا  زا  ماهدرب  مان  نایع  ناربمایپ  زا  هک  نانچ 
یموق نایم  هب  مدق  وا  یلو  تشادن ، تکراشم  يو  اب  سک ، چیه  وا  يربمایپ  رد  تسیزب و  لاس  هاجنپ  دـصهن و  شمدرم  نایم  رد  حون  سپ 

ناربمایپ ینعی  « 3  » َنِیلَـسْرُْملا ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَـک  هک : دـنوادخ  هدومرف  تسا  نیا  و  دـندرکیم . بیذـکت  ار  مدآ  وا و  نایم  ناربمایپ  هک  داهن 
يرپس حون  يربمایپ  نامز  نوچ  و  «. 4  » ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  دسریم : نیدب  راگدرورپ  نخس  هکنآ  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  وا و  نایم 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاپ تراگزور  تشگ و  يرپس  وت  يربمایپ  انامه  حون ! يا  هک : داتسرف  یحو  وا  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تفای  نایاپ  شراگزور  تشگ و 
______________________________

(. هیآ 59 فارعا / هروس  « ) میداتسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  انامه  ( » 1)
هک میاهتخیگنارب ] زین  ار   ] یناربماـیپ و  میدوـمن ؛ تیاـکح  وـت  رب  ـالبق  ار  ناـنآ  يارجاـم ]  ] تقیقح رد  هک  میداتـسرف ] ار   ] یناربماـیپ و  ( » 2)

(. هیآ 164 ءاسن / هروس  « ) میاهدرکن وگزاب  وت  رب  ار  ناشیا  تشذگرس ] ]
(. هیآ 105 ءارعش / هروس  « ) دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  حون ، موق  ( » 3)

(. هیآ 122 ءارعش / هروس  « ) تسا نابرهم  ریذپان  تسکش  نامه  وت  راگدرورپ  تقیقح ، رد  و  ( » 4)
154 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ملسگن زگره  ار  نآ  نم  هک  هد  رارق  دوخ  لسن  نایم  رد  ار ، يربمایپ  شناد  ياههناشن  ملع و  ثاریم  ربکا و  مسا  نامیا و  ملع و  سپ  تفای ،
نید نآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  یملاع  نآ  رد  هکنآ  رگم  مراذگن  ار  نیمز  مدیلسگن و  دندوب  مدآ  وت و  نایم  هک  یناربمایپ  نادناخ  زا  هک  نانچ 

ندـمآ هدژم  حون  و  دـنیآ . رگید  يربمغیپ  تثعب  ات  يربمغیپ  ندرم  نامز  زا  هک  دـشاب  یمدرم  تاجن  هلیـسو  ددرگ و  هتخانـش  نم  تعاط  و 
هک دوه  مان  اب  داتـسرف  دـهاوخ  يربمایپ  دـنوادخ  دومرف : حون  دـندوب . یناربمایپ  دوه  تثعب  ات  حون  نایم  داد و  ماـس  دوخ  دـنزرف  هب  ار  دوه 
وا امـش  زا  هک  ره  سپ  دناسر  تکاله  هب  ار  ناشیا  نافوط  اب  دنوادخ  دننک و  بیذکت  ار  وا  ناگمه  دناوخ و  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  شمدرم 

. دشخب ییاهر  نافوط  نیا  زا  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  ات  دنک  يوریپ  وا  زا  دروآ و  نامیا  وا  هب  دیاب  درک  كرد  ار 
ملع و اب  زور  نیا  رد  اهنآ  دوب و  دیع  اهنآ  يارب  زور  نیا  دنک و  تعیب  دیدجت  ّتیصو  نیا  اب  لاس  ره  رس  داد  روتسد  ماس  شرسپ  هب  حون  و 

ناشردپ هک  دـنتفای  يربمایپ  ار  دوه  اهنآ  دـندرکیم و  تعیب  دـیدجت  يربمایپ  شناد  ياههناشن  ملع و  ياههدـنام  اجب  ربکا و  مسا  نامیا و 
نیا و  دنتفای ، ییاهر  نافوط  باذع  زا  اذل  دـندومن و  شقیدـصت  دـندرک و  شیوریپ  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  سپ  دوب ، هداد  هدژم  ودـب  حون 
اِهب یَّصَو  َو  «، 2  » َنوُقَّتَت َأ ال  ٌدوُه  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  َنِیلَـسْرُْملا * ٌداـع  َْتبَّذَـک  «، 1  » ًادوُه ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو  هک : راـگدرورپ  نخـس  تسا 

و میهد ، رارق  وا  نادـناخ  رد  ار  نآ  اـت  « 4  ... » ُْلبَق ْنِم  اْنیَدَـه  ًاحُون  َو  اْنیَدَـه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  «، 3  » ُبوـُقْعَی َو  ِهِیَنب  ُمیِهاْربِإ 
نخس تسا  نیا  دندوب و  یناربمایپ  دوه  میهاربا و  نایم  و  دش ، ررقم  میهاربا  يارب  میهاربا  زا  شیپ  ناربمایپ  لسن  روتسد 

______________________________

(. هیآ 65 فارعا / هروس  [« ) میداتسرف  ] ار دوه  ناشردارب  داع ، يوس  هب  و  ( » 1)
هیآ 123 و ءارعـش / هروس  ( »؟ دیرادن اورپ  ایآ  تفگ : نانآ  هب  دوه  ناشردارب  هک  هاگنآ  دندرک * بیذـکت  ار  ادـخ ]  ] ناربمایپ نایداع ، ( » 2)

(. 124
(. هیآ 132 هرقب / هروس  « ) دندرک شرافس  نییآ ]  ] نامه هب  ار  دوخ  نارسپ  بوقعی ، میهاربا و  و  ( » 3)

«. میدومن هار  شیپ  زا  ار  حون  میدروآرد و  تسار  هار  هب  ار  همه  و  میدیشخب ، ار  بوقعی  قاحسا و  وا  هب  و  ( » 4)
(. هیآ 84 ماعنا / هروس  )
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َو َهَّللا  اوُُدبْعا  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  َمیِهاْربِإ  َو  «، 2  ... » یِّبَر یلِإ  ٌرِجاهُم  یِّنِإ  َلاق  َو  ٌطُول  َُهل  َنَمآَـف  «، 1  » ٍدـیِعَِبب ْمُْکنِم  ٍطُول  ُمْوَق  ام  َو  هک ... : راگدرورپ 

ربمایپ ره  يارب  و  دـندوب ، ربمایپ  همه  هک  دـندمآ  ربمغیپ  تشه  ربمغیپ و  هن  ربمغیپ ، هد  ربماـیپ  ود  ره  ناـیم  و  «، 3  ... » ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوـُقَّتا 
زا سپ  و  دیسر ، بوقعی  نب  فسوی  هب  راگزور  ات  مالّسلا  هیلع  میهاربا  بیعش و  حلاص و  دوه و  مدآ و  حون و  يارب  هک  دوب  ياهویش  نامه 

و دندوب ، یناربمایپ  زین  یسوم  فسوی و  نایم  و  دیسر ، مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  راگزور  ات  دندوب  وا  ناردارب  هک  دش  ررقم  طابسا  رد  فسوی 
: داتسرفب یپایپ  یناربمایپ  سپس  و  تشاد ، لیسگ  نوراق  ناماه و  نوعرف و  يوس  هب  ار  نوراه  یسوم و  دنوادخ 
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«. 4  ... » َثیِداحَأ ْمُهاْنلَعَج  َو  ًاضَْعب  ْمُهَضَْعب  انْعَْبتَأَف  ُهُوبَّذَک  اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک  ... 
دنتشکیم ار  ربمایپ  ود  و  دندوب ، ندش  هتشک  رظتنم  هداتسیا  رگید  ربمایپ  ود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنتـشکیم و  ار  ناربمایپ  لیئارـسا  ینب  و 

زور نایاپ  ات  اهنآ  راتـشک  رازاب  دنتـشکیم و  ار  ربمایپ  داتفه  زور  کی  رد  اسب  هچ  هکنآ  ات  دـندوب  هداتـسیا  رگید  ربمایپ  راهچ  هک  یلاح  رد 
دندوب یناربمایپ  یسوم  فسوی و  نایم  داد و  هدژم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هب  دش  لزان  یسوم  هب  تاروت  نوچ  سپ  دوب . رارقرب 

هب ناربمایپ  و  تسا ، هدرب  مان  وا  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  يدرمناوج  نامه  وا  دوب و  نون  نب  عشوی  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نیـشناج  و 
زین وا  تخیگنارب و  ار  میرم  نب  یسیع  حیـسم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  ات  دندادیم  هدژم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ندمآ 

َو ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  هک ... : تسا  راگدرورپ  نخـس  نامه  نیا  و  داد ، هدژم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  روهظ  هب 
ٍلوُسَِرب ًارِّشَبُم  َو  «، 5  ... » ِرَْکنُْملا ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا 

______________________________

(. هیآ 89 دوه / هروس  « ) تسین رود  نادنچ  امش  نایم  زا  طول  موق  ( » 1)
(. هیآ 26 توبکنع / هروس  « ) مروآیم يور  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  : » تفگ میهاربا ]  ] دروآ و نامیا  وا  هب  طول  سپ  ( » 2)

نیرتهب امـش  يارب  راک ]  ] نیا دـینادب  رگا  دـیرادب ؛ اورپ  وا  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  تفگ : شیوخ  موق  هب  نوچ  ار  میهاربا  نک ] داـی   ] و ( » 3)
(. هیآ 16 توبکنع / هروس  « ) تسا

اهنآ میدروآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار ] شکرـس  ياهتما  ام   ] سپ دندرک ؛ بیذکت  ار  وا  دمآ ، شربمایپ  یتما  تیاده ]  ] يارب راب  ره  ( » 4)
(. هیآ 44 نونمؤم / هروس  « ) میدینادرگ مدرم ] دزنابز  و   ] تربع هیام  ار 

« درادیم زاب  دنـسپان  راک  زا  دـهدیم و  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  ار  نانآ  دـنباییم ، هتـشون  لـیجنا  تاروت و  رد  دوخ ، دزن  ار  وا  ماـن ] (. ] 5)
(. هیآ 157 فارعا / هروس  )

156 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هب ناربمایپ  هک  نانچ  دنداد  تراشب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  روهظ  هب  یـسیع  یـسوم و  سپ  «. 1  » ُدَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی 

. دیسر مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  نارود  هکنآ  ات  دندادیم  تراشب  رگید  کی  روهظ 
وا هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تفرگ  نایاپ  شراـگزور  تشگ و  يرپس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يربماـیپ  نارود  نوچ  سپ 

ملع و ثاریم  ربـکا ، مسا  ناـمیا ، ملع ، سپ  تسا  هتفاـی  ناـیاپ  تراـگزور  هتـشگ  يرپـس  وـت  يربماـیپ  نارود  دّـمحم ! يا  هـک : درک  یحو 
، ربکا مسا  ناـمیا ، ملع ، نم  هک  راذـگب  تعیدو  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دزن  تنادـناخ  ناـیم  رد  ار  يربماـیپ  شناد  ياـههناشن 

مالّسلا هیلع  مدآ  تردپ  وت و  نایم  هک  یناربمایپ  نادناخ  زا  هک  نانچ  ملـسگن ، وت  لسن  زا  زگره  ار  يربمایپ  شناد  ياههناشن  ملع و  ثاریم 
: هک تسا  راگدرورپ  هدومرف  نیا  و  مدیلسگن ، دندوب 

«. 2  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 
هتـشرف هب  هن  تسا ، هداهنناو  شقیالخ  زا  کی  چـیه  هب  ار  دوخ  راـک  تسا و  هدادـن  رارق  لـهج  ار  ملع  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  و 

ار هچنآ  اـهنآ  هب  وگب و  ناـنچ  نینچ و  هک  هدومرف  وا  هب  هداتـسرف و  ورف  ار  شناگتـشرف  زا  ياهداتـسرف  نکیل  لـسرم ، ربماـیپ  هب  هن  بّرقم و 
رد درک ، هّصق  ناشیدـب  شناد  ملع و  يور  زا  ار  دوخ  قلخ  رما  تشاد و  ناشزاب  تشادیم  شوخاـن  هچنآ  زا  داد و  روتـسد  تشاد  تسود 

دندوب رگید  کـی  زا  هک  یلـسن  ناردارب و  ناربماـیپ و  زا  معا  دوخ  ناگدـیزگرب  ناربماـیپ و  هب  ار  نآ  تسنادیم و  ار  نآ  دوـخ  هک  یلاـح 
نامه باتک ، اما  «. 3  » ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَـقَف  هک ... : راگدرورپ  هدومرف  تسا  نیا  و  تخوماـیب ،

، ناگدیزگرب زا  میکح  ناربمایپ  نامه  تمکح  و  تسا ، تّوبن 
______________________________
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(. هیآ 6 فص / هروس  « ) مرگتراشب تسا  دمحا »  » وا مان  دیآیم و  نم  زا  سپ  هک  ياهداتسرف  هب  و  ( » 1)
. تسا هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، نیقی ، هب  ( » 2)

(. هیآ 33 و 34 نارمع / لآ  هروس  « ) تساناد ياونش  دنوادخ  و  دنرگید ، یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف 
(. هیآ 54 ءاسن / هروس  « ) میدیشخب گرزب  یکلم  نانآ  هب  و  میداد ، تمکح  باتک و  میهاربا  نادناخ  هب  ام  ( » 3)

157 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ار هّیقب  دنوادخ  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  نامه  دنرگید و  کی  لسن  زا  ناشیا  همه  ناگدیزگرب و  زا  دـنتیاده  ناماما  نامه  میظع  کلم  و 
نایلاو و نآ  زا  ملع  طابنتـسا  دریگ . ینایاپ  املع  راک  دسر و  رـس  هب  ایند  ات  تساهنآ ، رد  قاثیم  ظفح  تبقاع و  تسا و  هدرک  رّرقم  اهنآ  رد 

دنتـسه ناشیمه  هک  ینانیـشناج  تیاده و  نایاوشیپ  امکح و  ناربمایپ و  ناگدیزگرب و  زا  نالـضاف  تلزنم  تسا  نیا  و  تسا ، نارگتیادـه 
زا سپ  ادخ  ناگدیزگرب  زا  دنرگید و  کی  زا  هک  یلسن  زا  یهلا ، شناد  ياههناشن  لها  ادخ و  ملع  طابنتسا  نارادهدهع  یهلا و  رما  نایلاو 

. ءایبنا لسن  ناردارب و  ناردپ و  زا  معا  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ 
لها یهلا و  رما  ناـیلاو  هک  ره  و  دـسر ، تاـجن  هب  ناـشیرای  اـب  دزاـی و  تسد  ناـشیا  ملع  هب  دزادـنا  گـنچ  نالـضاف  نماد  هب  هک  ره  سپ 

تسا و هتـساخرب  تفلاخم  هب  یهلا  رما  اب  قیقحت  هب  سپ  ناربمایپ ، ياهنادناخ  ناگدـیزگرب  زج  دـهن  یناسک  نایم  رد  ار  وا  شناد  طابنتـسا 
یهلا شناد  طابنتـسا  لها  ناشیا  هک  دناهدرک  نامگ  تسا و  هداد  رارق  ادخ  رما  نایلاو  ار ، یهلا  تیادـه  زا  رود  هب  نارادهدـهع  نالهاج و 

كرابت دنوادخ  هک  دنداهنن  ییاج  رد  ار  یهلا  لضف  دنتفاترب و  رس  وا  نامرف  ّتیصو و  زا  تسوا و  لوسر  ادخ و  بیذکت  نیا  هک  دنتـسه ،
رد تّجح  هک  دوب  دـهاوخن  اهنآ  رب  یتّجح  تمایق  زور  رد  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  دوخ  ناوریپ  دـندش و  هارمگ  سپ  تسا ، هداهن  یلاـعت  و 

: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  هچ ، تسا ، مالّسلا  هیلع  میهاربا  نادناخ 
ناربمایپ نادـناخ  لها  دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  تّجح ، سپ  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اـْنیَتآ  ْدَـقَف  ... 
ياهتّجح هک  تسا  یهلا  شرافس  نیا  تسا و  هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  ادخ  باتک  اریز  دوش . اپ  هب  زیختسر  هک  ینامز  ات  مالّـسلا  مهیلع 
ناربمایپ ياههناخ  نآ  و  « 1  » َعَفُْرت ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  هدومرف : تسا و  هدرک  رّرقم  مدرم  يارب  دـنوادخ  ار  اهنآ  هک  دـنرگید  کی  زا  نآ 

. تسا تیاده  نایاوشیپ  نامیکح و  نالوسر و  و 
دنوادخ و  دبای ، تاجن  نادب  دـشاب  ناماما  وریپ  هک  ره  و  هتفای ، ییاهر  نآ  وترپ  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  نامیا  مکحم  هقلح  نایب  تسا  نیا 

: دیامرفیم شباتک  رد  ّلج  ّزع و 
______________________________

(. هیآ 36 رونلا / هروس  « ) دبای تعفر  اهنآ  تلزنم ] ردق و   ] هک هداد  تصخر  ادخ  هک  ییاههناخ  رد  ( » 1)
158 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ییْحَی َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِسْحُْملا * يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون  َو  ... 
َو ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِِهئاـبآ  ْنِم  َو  َنیَِملاـْعلا * یَلَع  اـْنلَّضَف  الک  َو  ًاـطُول  َو  َُسنوـُی  َو  َعَـسَْیلا  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َنیِِحلاَّصلا * َنـِم  ٌّلُـک  َساـْیلِإ  َو  یـسیِع  َو 

اْنلَّکَو ْدَقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ٍمیِقَتْـسُم ...  ٍطارِـص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  ْمِِهناوْخِإ 
«. 1  » َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب 

تتما رگا  : » هک راگدرورپ  نخـس  ریـسفت  تسا  نیا  و  تسا ، هتـشامگ  نادب  ار  وا  لسن  ناردارب و  وا و  تیب  لها  زا  نالـضاف  دـنوادخ ، سپ 
نآ و  دنوشن ، رفاک  نادب  زگره  اهنآ  متخیگنارب و  نآ  يارب  ار  وت  هک  ینامیا  نادب  ار ، وت  تیب  لها  ماهتـشامگرب  قیقحت  هب  دنوش  رفاک  نادب 

لها دنتـسه و  وت  زا  دعب  ناماما  نانارمکح و  تّما و  ياملع  وت  زا  سپ  هک  مربن  نوریب  تنادناخ  زا  مداتـسرف ، نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  ینامیا 
. تّما نیا  راک  نایاپ  نایب  حرش و  تسا  نیا  تسین ، ییامندوخ  یتسمدب و  قحان ، هانگ ، غورد ، نآ  رد  هک  دنتسه  یملع  طابنتسا 
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و تساهنآ ، اب  یتسود  نامه  هک  تساوخ  ار  دوخ  تلاسر  دزم  اهنآ  يارب  دـینادرگ و  كاپ  ار  شربمایپ  تیب  لها  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه 
متفگ هچنآ  زا  مدرم ! يا  سپ  دومن ، شتّما  نایم  رد  وا  زا  سپ  تباث  ناتسود  ایـصوا و  ار  ناشیا  درک و  رّرقم  اهنآ  يارب  ار  تماما  تیالو و 

وا زا  سپ  تسا ، هداهن  اجک  رد  ار  دوخ  ياهتجح  دوخ و  ملع  طابنتـسا  تّدوم و  تعاط و  تیالو و  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دـیریگب  تربع 
ّزع و راگدرورپ  هاگرد  يوس  هب  دندرگ  امـش  هار  دنـشاب و  امـش  تمایق  زور  تّجح  دـیبای و  تاجن  ات  دـینز  رد  گنچ  ناشیدـب  دـیریذپب و 

وترپ رد  رگم  دشابن  یتسویپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  یتسود  تیالو و  هب  دسرن و  ادخ  يوس  هب  یهار  هک  ّلج ،
______________________________

هنوگ نیا  و  میدرک ،] تیادـه   ] ار َنوُراه  َو  یـسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  دواد  وا  لسن  زا  و  میدومن ، هار  شیپ  زا  ار  حون  و  ( » 1)
طول سنوی و  عسی و  لیعامـسا و  و  دـندوب . ناگتـسیاش  زا  همه  هک  ار  َساْیلِإ  َو  یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  میهدیم . شاداپ  ار  ناراکوکین 

میدیزگرب و ار  نانآ  و  میداد ] يرترب  نایناهج  رب   ] ار یخرب  ناشناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  و  میداد ، يرترب  نایناهج  رب  ار  یگلمج  هک 
دنزرو رفک  نادب  ناکرـشم ]  ] نانیا رگا  و  میداد ، ناشیدب  توبن  يرواد و  باتک و  هک  دندوب  یناسک  نانآ  میدرک . ییامنهار  تسار  هار  هب 

(. ات 89 هیآ 84  ماعنا / هروس  « ) دنشابن رفاک  نادب  هک  میرامگ  نآ  رب  ار  رگید ]  ] یهورگ نامگیب 
159 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ّلج ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  يراک  هک  ره  و  دنکن ، باذـع  درادـب و  یمارگ  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  دـنک  لمع  نادـب  سک  ره  سپ  ناشیا .
. دنک باذع  دراد و  راوخ  ار  وا  هک  تسادخ  قح  هداد ، روتسد  وا  هچنآ  زج  هب  دروآ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  عفان  يوگتفگ 

عفان میدوب . هتفر  جح  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  زین  ام  تفر  جح  هب  کلملا  دبع  نب  ماشه  هک  یلاس  رد  دیوگیم : عیبرلا  وبا  [ 93]
هدش عمج  وا  درگ  مدرم  هبعک ، هناخ  نکر  رد  هک  تسیرگن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دوب و  ماشه  هارمه  باّطخ  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  هتسباو 

دنبایتسد وا  هب  ات  دـنهنیم  اپ  ریز  دـنبوکیم و  ار  رگید  کی  وا  درگ  مدرم  هکنیا  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : درک و  ماشه  هب  ور  وا  دـندوب .
موریم وا  دزن  نم  هک  شاب  هاوگ  وت  تفگ : عفان  تسا . مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  نیا  تسا ، هفوک  لها  ربمایپ  نیا  تفگ : ماشه  تسیک ؟

. ربمایپ نیشناج  ای  هدازربمایپ و  ای  دشاب  ربمایپ  هکنآ  رگم  دشاب  هتـشادن  ار  اهنادب  خساپ  ناوت  یـسک  هک  مهنیم  شیپ  ییاهـشسرپ  وا  يارب  و 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ماـما  هب  ار  دوخ  درک و  هیکت  مدرم  هب  اـت  تفر  شیپ  عفاـن  ینک . هدنمرـش  ار  وا  هک  دـیاش  سرپب  وا  زا  ورب و  تفگ : ماـشه 

ات ماهدـمآ  منادیم و  ار  شمارح  لـالح و  ماهدـناوخ و  ار  نآرق  روبز و  لـیجنا ، تاروـت ، نم  اـنامه  یلع ! نب  دـمحم  يا  تفگ : دـناسر و 
. ربمایپ دنزرف  ای  ربمایپ  نیشناج  ای  ربمایپ  رگم  دهدن  ار  نآ  خساپ  هک  مهن  شیپ  ار  ییاهشسرپ 

دّمحم نایم  ینامز  هلـصاف  وگب  نم  هب  تفگ : عفان  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  دومرف : تشادرب و  رـس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : يوار 
؟ تسا هدوب  لاس  دنچ  مالّسلا  هیلع  یسیع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

مالّسلا هیلع  ماما  هدب . خساپ  هدیقع  ود  ره  اب  تفگ : عفان  مهد ؟ تخساپ  وت  رواب  هیاپ  رب  ای  میوگزاب  ار  دوخ  هدیقع  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
. لاس دصشش  وت  هدیقع  هب  لاس و  دصناپ  نم  هدیقع  هب  دومرف :

ًۀَِهلآ ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  شربمایپ : هب  دنوادخ  هدومرف  نیا  زا  دوصقم  وگب  نم  هب  تفگ : عفان 
هکنیا اب  وگب  تسیچ ؟ « 1  » َنوُدَبُْعی

______________________________

ررقم دنریگ  رارق  شتـسرپ  دروم  هک  ینایادخ  نامحر  يادـخ ]  ] ربارب رد  ایآ  وش  ایوج  میتشاد  لیـسگ  وت  زا  شیپ  هک  ام  نالوسر  زا  و  ( » 1)
(. هیآ 45 فرخز / هروس  ( »؟ میاهتشاد
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160 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  دسرپب ؟ ار  شسرپ  نیا  دیاب  یـسک  هچ  زا  تسا  هدوب  یـسیع  زا  سپ  لاس  دصناپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 

«، 1  » اِنتایآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا 
هک دوب  نیا  دومن  يو  هب  سدـقملا  تیب  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  رفـس  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتایآ  زا  یکی 

ار ناذا  زا  دنب  ره  وا  و  دیوگ ، ناذا  ات  داد  نامرف  لیئربج  هب  سپـس  تخیگنارب و  نیماجنا  ات  نیزاغآ  زا  ار  نالوسر  ناربمایپ و  همه  دنوادخ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  سپـس  تفگ ، مه  ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » شناذا رد  درک و  رارکت  راب  ود  مه  ار  هماقا  دـنب  ره  و  تفگ : راب  ود 
هک دیهدیم و  تداهش  هچ  رب  تفگ : اهنادب  تشگ  غراف  زامن  زا  نوچ  و  دناوخ ، تعامج  زامن  ناربمایپ  هورگ  اب  داتسیا و  ولج  مّلـس  هلآ و 

ربمایپ وت  هکنیا  رب  میهاوگ  درادن و  يزابنا  هک  هناگی  يادخ  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  میهاوگ  همه  ام  دنتفگ : اهنآ  دیدیتسرپیم ؟ ار 
. هدش هدناتس  نامیپ  دهع و  ام  زا  هدیقع  نیا  رب  ییادخ و 

: تسیچ هیآ  نیا  زا  ادخ  دوصقم  وگب  نم  هب  کنیا  یتفگ ، تسار  رفعج  ابا  يا  تفگ : عفان 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  «! 2  » امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 

زا یهایگ  دوب و  هتـسب  نیمز  دندیابریمن و  چیه  دندوب و  هتـسب  اهنامـسآ  دروآ  دورف  نیمز  هب  ار  مدآ  نوچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 
ار دوخ  کشم  مد  ات  دومرف  ار  نآ  دزیر و  ناراب  ربا  زا  ات  دومرف  ار  نامسآ  تفریذپ  ار  مدآ  هبوت  ّلج  ّزع و  دنوادخ  نوچ  و  دییوریمن ، نآ 
اهنآ و نتسب  دوب  نیا  و  دیناشورخرب ، بآ  ياهیوج  دروآرب و  اههویم  دینایور و  اهتخرد  ات  دومرف  نیمز  هب  سپس  و  درک ، ریزارـس  دوشگ و 

. نآ ندوشگ  نآ 
: هیآ نیا  رد  وگب  نم  هب  کنیا  ربمایپ  دنزرف  يا  یتفگ  تسار  تفگ : عفان 

______________________________

تاـکرب يار  نآ  نوـماریپ  هک  یـصقالا - دجـسم  يوـس  هب  مارحلا  دجـسم  زا  یهاگنابـش  يار  شاهدـنب  هک  ییادـخ ]  ] نآ تـسا  هزنم  ( » 1)
(. هیآ 1 ءارسا / هروس  « ) مینایامنب وا  هب  دوخ  ياههناشن  زا  ات  داد  ریس  میاهداد -

« میتخاس ادـج  مه  زا  يار  ود  نآ  اـم  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنتـسنادن  دـندیزرو  رفک  هک  یناـسک  اـیآ  ( » 2)
(. هیآ 30 ءایبنا / هروس  )

161 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مالّسلا هیلع  رقاب  ترـضح  دوشیم ؟ نوگرگد  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  نیمز  مادک  دوصقم  « 1  » ُتاوامَّسلا َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی 

نآ رد  تفگ : عفان  دوش . هدوسآ  نامدرم  باسح  زا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  ات  دـنروخب  نآ  زا  دـشاب و  اجرب  ياپ  نآ  رد  نان  هک  ینیمز  دومرف :
عفان دنخزود ؟ رد  هک  یماگنه  ای  دنرتراتفرگ  رتلوغـشم و  زور  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنرادن . ندروخ  هب  یهجوت  رـشحم  لها  زور 
اهنآ هب  دنبلط و  كاروخ  اریز  درادیمن ، زاب  ندروخ  زا  ار  اهنآ  خزود  يراتفرگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنخزود . رد  یتقو  هکلب  تفگ :

شـسرپ کی  اهنت  يدومرف و  تسرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : عفان  دـنهد . میمح  غاد  بآ  اهنآ  هب  دـنهاوخ و  كاشون  دـنهد و  مّوقز 
ماما تسا ؟ هدوب  ینامز  هچ  زا  ناحبـس  دـنوادخ  وگب  نم  هب  تفگ : عفان  تسیچ ؟ شـسرپ  کی  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدـنام 

هدوب و هتـسویپ  هکنآ  داـب  هّزنم  تسا ؟ هدوب  یناـمز  هچ  زا  میوگب  وت  هب  نم  اـت  تسا  هدوـبن  یناـمز  هچ  زا  وـت ، رب  ياو  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع 
. درادن يدنزرف  تسا و  هتفرگن  يرسمه  زاینیب ، تسا و  هناگی  دوب ، دهاوخ  هتسویپ 

باحـصا هراب  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ امـش  شـسرپ  تفگ : عفان  هد . ربخ  تمـسرپ  هچنآ  زا  نم  هب  وت  عفان ! يا  دومرف : سپس 
؟ ییوگیم هچ  دندیروش  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  هک  ناورهن 

و دوب ) هدـیقع  مه  جراوخ  اب  عفان  اریز   ) ياهتـشگرب دوخ  هدـیقع  زا  تسا  هتـشک  قح  هب  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ییوگب  رگا 
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. ياهدشرفاک قیقحت  هب  هتشک  ار  اهنآ  قحان  هب  ییوگب  رگا 
مدرم نیرتاناد  یتسرد  یتسار و  هب  وت  دنگوس  ادخب  تفگیم : هک  یلاح  رد  تخیرگ  درک و  تشپ  ترـضح  هب  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  عفان 

یتسار و هب  وا  هک  ادـخب  راد ، فاـعم  دوخ  نخـس  نیا  زا  ارم  تفگ : عفاـن  يدرک ؟ هچ  عفاـن ! يا  تفگ : ماـشه  دـمآ . ماـشه  دزن  و  یتـسه ،
. دنرمش ربمایپ  ار  وا  هک  دنراد  قح  شنارای  تسادخ و  ربمایپ  هداز  قح  هب  تسا و  مدرم  نیرتاناد  یتسرد 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  ماش  یحیسم  ثیدح 

ماش هب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  کلملا  دبع  نب  ماشه  دیوگیم : یفقث  هَّللا  دبع  نب  رمع  [ 94]
______________________________

(. هیآ 48 میهاربا / هروس  « ) ددرگ لدبم  اهنامسآ ] نیا  ریغ  هب   ] اهنامسآ نیمز و  نیا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور  ( » 1)
162 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هتسشن مدرم  زا  یهورگ  اب  يزور  هک  نایم  نیا  رد  دشیم . نیشنمه  ناشسلاجم  رد  مدرم  اب  ترـضح  نآ  تشاد و  شهاگن  اجنآ  رد  درب و 
زورما ایآ  دـننکیم  هچ  نانیا  دومرف : دـنوریم ، الاب  اـجنآ  رد  یهوک  زا  ناـیاسرت  هک  دـید  دندیـسرپیم  ییاهـشسرپ  ناـشیا  زا  مدرم  دوب و 

هچ ره  دنروآیم و  نوریب  ار  وا  دنوریم و  وا  دزن  زور  کی  یلاس  هک  دنراد  یملاع  اجنیا  رد  ربمایپ ، دـنزرف  يا  هن  دـنتفگ : دـنراد ؟ يدـیع 
. دنسرپیم وا  زا  دنراد  شیپ  رد  هک  یلاس  رد  دنهاوخیم 

هیلع یـسیع  باحـصا  نیّیراوح  نارای  هک  تسا  نامدرم  نیرتهاگآ  زا  وا  يرآ  دنتفگ : دنادیم ؟ مه  يزیچ  وا  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. هَّللا لوسر  دنزرف  يا  تسامش  رظن  هب  هتـسب  نیا  دنتفگ : تفر ؟ وا  دزن  ناوتیم  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدرک  كرد  ار  مالّـسلا 

مدرم رگید  اب  تفر و  ینارـصن  ملاـع  نآ  يوس  هب  دوخ  ناراـی  اـب  دیـشک و  رـس  رب  ار  دوخ  هماـج  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیوگیم : يوار 
. دندیسر هوک  نادب  ات  دنتخیمآرد 

نورد هب  سپـس  دـنداهن و  اهیتشپ  نآ  رب  دـندرتسگ و  یطاسب  نایاسرت  دنتـسشن و  نایحیـسم  هنایم  رد  دوخ  نارای  اب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
سپس وا  دندوب . اریگ  زیت و  یعفا  مشچ  ود  نوچمه  هک  ینامـشچ  درک ؛ الاب  ریز و  ار  دوخ  نامـشچ  وا  دندروآ . نوریب  ار  ملاع  نآ  دنتفر و 

: تفگ ملاع  نآ  متـسه . هموحرم  تّما  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هموحرم ؟ تّما  زا  ای  ییام  زا  وت  ایآ  خیـش ! يا  تفگ : درک و  ماما  هب  ور 
یسرپیم نم  زا  وت  تفگ : یحیسم  ملاع  متسین . ناشیا  نانادان  زا  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ناشنانادان ؟ زا  ای  یناشیا  ياملع  زا  ایآ 

دّمحم تّما  زا  تسا  يدرم  وا  نایحیسم ! هورگ  يا  تفگ : یحیسم  ملاع  سرپب . نم  زا  وت  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مسرپب ؟ وت  زا  نم  ای 
وگب نم  هب  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : سپس  و  تسا ، رپ  لئاسم  زا  دنادیم و  رایـسب  وا  سرپب ، نم  زا  دیوگیم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یحیـسم دیـشروخ . ندـمآرب  ات  مدهدـیپس  ناـیم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زور ؟ زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  تسا  تعاـس  مادـک  نآ 
تعاـس نیا  رد  تسا و  تشهب  تاـعاس  زا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا ؟ یتعاـس  هچ  سپ  زور  زا  هن  تـسا و  بـش  زا  هـن  رگا  دیـسرپ :

. دنیآیم شوه  هب  ام  نارامیب 
هورگ يا  تفگ : یحیـسم  سرپـب . نم  زا  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  یـسرپیم ؟ نم  زا  وت  اـی  مسرپـب  وـت  زا  نم  زاـب  اـیآ  تفگ : یحیـسم 

زا وگب  نم  هب  لیاسم . زا  تسا  رپ  درف  نیا  نایحیسم !
163 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  روایب . نم  يارب  ياهنومن  ایند  نیا  رد  اهنآ  زا  دـنرادن و  یعوفدـم  هک  یلاح  رد  دـنروخیم  اذـغ  هنوگچ  هک  نایتشهب 
یحیـسم دشاب . هتـشاد  یعوفدم  هکنآیب  دنکیم  هیذغت  دروخیم  شردام  هچنآ  زا  تسا و  شردام  مکـش  رد  هک  تسا  ینینج  نآ  دومرف :

. متسین ناشیا  نانادان  زا  متفگ  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  متسین ؟ ناشیا  ياملع  زا  نم  یتفگن  وت  ایآ  تفگ :

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


هورگ يا  تفگ : یحیـسم  سرپـب . نم  زا  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  یـسرپیم ؟ نم  زا  وت  اـی  مسرپـب  وـت  زا  نم  زاـب  اـیآ  تفگ : یحیـسم 
نم هب  تفگ : یحیسم  سرپب . دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  لگ . رد  رخ  هک  نانچ  دنامب  نآ  رد  هک  منک  یشسرپ  وا  زا  دنگوس  ادخب  نایحیـسم !

کی رد  مه  ود  ره  دییاز و  تعاس  کی  رد  ار  ود  ره  دش و  نتسبآ  ولق  ود  تعاس  کی  رد  نز  نآ  دمآرد و  نز  هب  هک  يدرم  نوماریپ  وگب 
نیا لاس ، هاجنپ  يرگید  درک و  رمع  لاس  هاجنپ  دص و  دـنزرف  ود  نآ  زا  یکی  یلو  دـندش  هدرپس  كاخ  هب  روگ  کی  رد  دـندرم و  تعاس 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دندوب ؟ یناسک  هچ  ود 
دوخ رمع  زا  ردق  نالف  ات  ردارب  ود  نیا  دییاز و  یتفگ  هچنانچ  ار  اهنآ  دش و  نتـسبآ  یتفگ  هک  هنوگ  نآ  ناشردام  هک  دندوب  هرزع  ریزع و 
لاس هاجنپ  هرزع  اب  دش و  هدنز  سپـس  وا  تفرگ و  ار  ریزع  ناج  لاس  دص  زا  سپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپـس  دـندنام و  هدـنز  مه  اب 
درم نیا  زا  رتاـناد  دوـخ  مشچ  هب  زگره  نم  ناـیاسرت ! هورگ  يا  تفگ : یحیـسم  ملاـع  دـندرمب . تعاـس  کـی  رد  مـه  اـب  درک و  یگدـنز 
دوـخ ياـج  هـب  ار  وا  دــیوگیم : يوار  دــینادرگرب . دوـخ  ياـج  هـب  ارم  دیــسرپن و  یفرح  نـم  زا  رگید  تـسا  ماـش  رد  وا  اـت  ماهدــیدن و 

. دنتشگزاب مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هارمه  هب  نایاسرت  دندینادرگزاب و 

دیوس نب  یلع  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  همان 

لیاسم شلاح ، ندیـسرپ  نمـض  رد  متـشون و  ياهمان  وا  هب  نم  دوب و  نادـنز  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  دـیوگیم : دـیوس  نب  یلع  [ 95]
: دیسر متسد  هب  خساپ  هخسن  نیا  سپس  دیسرن و  یخساپ  هام  دنچ  ات  مدیسرپ و  يرایسب 

ییانیب دوخ  ینـشور  يراوگرزب و  وترپ  رد  ار  ناـنمؤم  لد  هکنآ  تسا ؛ گرزب  دـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  ناـبرهم . هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
، شینشور يراوگرزب و  يارب  و  تسا ، هدیشخب 
164 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هب نوگانوگ  ياهـشیک  اهراک و  ماجنا  اب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هکنآ  ره  وا  ینـشور  يراوگرزب و  يارب  و  دننک ، ینمـشد  وا  اب  اهنادان 
انیب یکی  رک ، يرگید  اونـش و  یکی  دبای ، هر  يرگید  دوش و  هارمگ  یکی  اطخ ، هب  يرگید  دور و  تسرد  یکی  تسوجهلیـسو ، شهاگرد 

. داد حرش  دنامهف و  ار  وا  نید  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هک  تسادخ  نآ  زا  ساپس  سپ  نادرگرس . انیبان و  يرگید  و 
و هدرک ، اطع  وت  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  هب  تبـسن  یـصاخ  ماقم  قیفوت  تیادخ  هک  یتسه  يدرم  وت  انامه  دعب ، اما 

ییانیب اجنآ  ات  تنید  رد  ار  وت  و  هدرک ، ماـهلا  وت  هب  قح  هار  زا  ار  هچنآ  هدرپس و  وت  هب  دوخ  نید  زا  ار  هچنآ  یتسود  هتـشاد  هاـگن  تلد  رد 
هک يدرک  شسرپ  يروما  زا  یتشون و  نم  هب  ياهمان  وت  يدنادرگزاب . ناشیدب  ار  اهراک  یتخانش و  يرترب  هب  ار  قح  رب  ناماما  هک  هدیشخب 

ّطلـست هتـشذگرد و  نایوگروز  ناراّبج و  ّطلـست  زا  نم  راک  رگید  نوچ  یلو  تسیاش ، ارم  اهنآ  نتـشاد  ناهن  تسیاـب و  اـهنآ  هراـب  رد  ارم 
دوخ هدننیرفآ  هب  ار  نآ  موشیم و  ادـج  هدـیهوکن  يایند  نیا  زا  هدـنکفا و  هیاس  مرـس  رب  راوگرزب  تسا  یناطلـس  هک  يدـنوادخ  ترـضح 

راتفرگ ینادرگرـس  هب  ینادان  رـس  زا  ام  شنیب  مک  نایعیـش  ادابم  ات  مهد  حرـش  تیارب  يدیـسرپ  ار  هچنآ  دـمآ  مرظن  هب  اذـل  مراذـگیماو و 
يراتفرگ ببـس  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب  ناد و  نآ  لـها  صوصخم  ار  هّقح  تماـما  زار  ریگ و  شیپ  رد  ار  ماـنالاو  دـنوادخ  ياوقت  دـنیآ .

نایع تشاد  ناهن  تدیاب  ار  اب  هچنآ  ای  يراداو ، نانآ  درگیپ  هب  هدش  هدرپس  وت  هب  هک  يزار  ندرک  شاف  اب  ار  ناراکمتس  يوش و  وا  ءایصوا 
رد ار  دوخ  گرم  ربخ  هک  تسا  نیا  مهدیم  وت  هب  هک  یـشرازگ  نیتسخن  انامه  ینکیمن . ار  راک  نیا  ادـخ  تساوخ  هب  زگره  وت  يزاس و 
هن نامیـشپ و  هن  مباتیب و  هن  هدومن  متح  هدرک و  مکح  ّلج  ّزع و  ادخ  تسا و  یندـش  هچنآ  هب  تبـسن  مرادیم و  مالعا  وت  هب  اهبـش  نیمه 
یپ رد  تسا  ماما  نامه  هک  یمکحم  هقلح  دندّمحم و  نادناخ  نامه  هک  ینز  رد  گنچ  ینید  هقلح  هب  دیاب  وت  سپ  مراد ، نآ  رد  يدیدرت 

رادم تسود  ار  اهنآ  نید  تسین و  هعیـش  هک  شابم  یـسک  نید  یپ  رد  و  يدرگ ، دونـشخ  دنتفگ  هچنآ  هب  يزاسب و  اهنآ  اب  دـیاب  و  یماما ،
یتناما هچ  رد  ینادیم  دـندیزرو . تنایخ  هدـش  هدرپس  ناشیدـب  هچنآ  هب  ادـخ و  لوسر  ادـخب و  هک  دنتـسه  یناراـکتنایخ  ناـمه  اـهنآ  هک 
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نایلاو ناتسرپرس و  هب  و  دندومن ، اجباج  دندرک و  فیرحت  ار  نآ  دش و  هدرپس  اهنآ  هب  هک  ادخ  باتک  دناهدیزرو !؟ تنایخ 
165 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دیناشوپ ناشرکیپ  رب  سرت  یگنسرگ و  هماج  دندرک  هچنآ  يازس  هب  دنوادخ  و  دندینادرگ ، يور  اهنآ  زا  دندش و  ییامنهر  دوخ  روما 
هار رد  نایادگ و  ناشیورد و  هب  ار  شیوخ  لام  درم  نیا  هکنآ  لاح  دـنتفرگ و  روز  هب  ار  يدرم  لام  هک  يدرم  ود  نآ  لاح  زا  يدیـسرپ  و 
رب ار  نآ  روز  هب  ات  دندرکن  هدنسب  نآ  ندرب  هب  مه  زاب  دندوبر  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  درکیم و  فرص  ادخ  هار  رد  دیـشخبیم و  ناگدناماو 
اب نانیا  ایآ  يدوب  هدیسرپ  و  دنتخادرپ ، نآ  جرخ  هب  دندروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  نآ  نوچ  و  دناسر ، هناخ  هب  ناشیارب  ات  دنداهن  وا  شود 

نخـس در  شلوسر  ناحبـس و  دنوادخ  رب  دندوب و  قفانم  مه  نآ  زا  شیپ  ود  نآ  دنگوس  مدوخ  ناجب  دنـسریم ؟ رفک  دح  هب  يراک  نینچ 
مدرم همه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  دـندوب ، رفاک  ود  نآ  دـنتفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـندرک و 

اهنآ يارب  دیدرت  کش و  زج  دماینرد و  نامیا  ياهرذ  اهنآ  زا  مادک  چیه  لد  هب  دندرک  مالسا  راهظا  هک  يزور  زا  دنگوس  ادخب  داب ، اهنادب 
ترخآ هناخ  رد  ییاوسر  هاگیاج  هب  دندناتس و  ار  ناشیا  ناج  باذع  ناگتـشرف  هک  یتقو  ات  دندوب  دّدرم  راکبیرف و  ود  ره  تشگن ، هدوزفا 

دندوب و فراع  یخرب  دنداهن ، وا  شود  رب  ار  نآ  هک  دناهدید  دـندوب و  رـضاح  لام  نیا  بصغ  لاح  رد  هک  یناسک  زا  يدیـسرپ  و  دـندرب .
. داب اهنآ  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دنتما ، نیا  تسخن  نادترم  نامه  ناشیا  سپ  رکنم . یخرب 

نوماریپ اما  ددرگ . رادیدپ  هچنآ  دیآ و  هچنآ  هراب  رد  هتـشذگ ، هچنآ  هراب  رد  تسا : هنوگ  هس  رب  ام  شناد  ام . شناد  هزادنا  زا  يدیـسرپ  و 
ون زا  ددرگ و  رادیدپ  هچنآ  نوماریپ  و  تسا ، هدش  هتشاگن  هک  تسا  يزمر  هدنیآ  نوماریپ  و  تسا ، هدیسر  ام  هب  هک  تسا  یحرش  هتـشذگ 
ام ربمایپ  زا  سپ  هکنیا  اب  دیآ  هتفگ  ام  هب  بیغ  فتاه  زا  دننز و  شوگ  هب  هک  تسا  يرابخا  تشگنا  ای  دتفا و  لد  هب  هک  تسا  یماهلا  دسر 

. تسین يربمایپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
یعرش یلو  هزاجا  نودب  اهنآ  حاکن  دنراکانز و  تمایق  زور  ات  ناشیا  ياهدلو  ّما  يدوب . هدیسرپ  ناشقالط  حاکن و  نانآ و  ياهدلو  ّما  زا  و 

ار شکش  شنیقی  دزاس و  ناریو  ار  شیهارمگ  شنامیا  هتفریذپ  ار  ام  توعد  هک  ره  اما  و  تسا . رّرقم  هّدع  ریغ  رد  ناشقالط  و  تسا ، هدوب 
. درب نایم  زا 

166 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
لالح نایعیش  امش  يارب  ار  نآ  ام  اریز  دیرتهتـسیاش ، نادب  امـش  سپ  دراد  تاکز  ناونع  هچنآ  يدوب . هدیـسرپ  ناشیا  هب  تاکز  نداد  زا  و 

. دشاب هک  اج  ره  رد  دشاب و  امش  زا  هک  ره  میاهدرک ،
ودـب قح ، بهذـم  تّجح  هک  تسا  یـسک  روذـعم  فیعـض  يدوب . هدیـسرپ  قح  هدـیقع  ندروآ  تسد  هب  رد  ناـناوتان  افعـض و  نوماریپ  و 

. تسین فیعض  رگید  تفایرد ، ار  بهاذم  فالتخا  هاگ  ره  و  دشاب ، هدربن  یپ  بهاذم  فالتخا  هب  هدیسرن و 
ردام و ردپ و  ای  دوخ  نایز  رب  هچ  رگا  یهدب  ادخ  يدونـشخ  يارب  دیاب  ار  یهاوگ  يدوب ، هدیـسرپ  نافلاخم  يارب  یهاوگ  يادا  نوماریپ  و 

رّرقم طیارـش  اب  يراد  شریذـپ  دـیما  ار  سک  ره  و  نکن ، ار  راک  نیا  سپ  يراد  میب  دوخ  بهذـم  مه  هراب  رد  رگا  و  دـشاب ، تناشیوخ  اـی 
تسود ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  و  زادنیم ، ییامندوخ  هانپ  رد  ار  دوخ  و  ناوخارف ، ام  تخانـش  هب  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ 
هتـسناد ام  زا  ار  نآ  فالخ  تدوخ  هچ  رگا  تسا ، لـطاب  هک  وگن  دـنداد  تبـسن  اـم  هب  ار  هچ  ره  دیـسر و  وت  هب  اـم  لوق  زا  هچ  ره  رادـب و 

ربـخ ره  رواـیب و  ناـمیا  مهد  ربـخ  ار  وـت  هـچ  نادـب  مـیاهداد . حرـش  ار  نآ  ارچ  مـیاهتفگ و  ار  نآ  اـم  هـچ  يارب  ینادیمن  وـت  اریز  یـشاب ،
وا زا  دـشخب  دوس  شترخآ  ای  ایند  هب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  وت  رب  وت  ینید  ردارب  بجاو  قح  زا  انامه  نکم ، شاف  میدرپس  وت  هب  ياهناـمرحم 

راذگماو و شنمـشد  هب  نک و  تباجا  ار  وا  درک  توعد  ار  وت  هاگ  ره  و  هدرک ، يدـب  وت  هب  هچ  رگا  ریگم  لد  رد  ار  وا  هنیک  و  نکم ، ناهن 
. نک تدایع  شیرامیب  رد  ار  وا  و  دشاب ، رتکیدزن  يو  زا  وت  هب  تبسن  هچ  رگا 

یبارعا نآ  هاگ  ره  سپ  تسین ، نانمؤم  قالخا  زا  نادـب  نداد  روتـسد  مانـشد و  ینابزدـب و  ربک و  تناـیخ و  یناـسر و  رازآ  يراـکبیرف و 
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تفرگ باتفآ  هاگ  ره  و  شاب ، شیاشگ  رظتنم  تشیک  مه  نمؤم  نایعیش  دوخ و  يارب  يدید  یهوبنا  رکشل  یگدرکرس  رد  ار  هرهچ  تشز 
ادخ دورد  مدرک و  ریـسفت  وت  يارب  ار  یلک  مهبم و  ياههلمج  نم  دنکیم . هچ  نامرجم  اب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رگنب  راد و  نامـسآ  هب  هدـید 

. وا کین  نادناخ  دّمحم و  رب 
167 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

يرافغ رذ  وبا  رفس  زا  یناتساد  ردان - ثیدح 

ای درک : ضرع  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  رذ  وبا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگیم  ریـصب  وبا  [ 96]
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  مینامب ؟ اجنآ  رد  میورب و  هنیزم  هب  ماهدازردارب  اب  یهدیم  هزاجا  ایآ  مدش  هتسخ  هنیدم  رهش  زا  نم  هَّللا ! لوسر 
رد هک  یلاح  رد  ییآ و  نم  دزن  هتفشآ  وت  دوش و  هتشک  تاهدازردارب  دنروشب و  امش  رب  برع  ناراوس  مسرتیم  دومرف : وا  خساپ  رد  مّلس  و 

: تفگ رذ  وبا  دندرب . ار  وا  هلگ  دش و  هتشک  ماهدازردارب  ییوگب : نم  هب  ياهداد  هیکت  تیاصع  هب  نم  ربارب 
. داد هزاجا  وا  هب  ربمایپ  سپ  دوب . دهاوخن  شیپ  رد  ریخ  زج  ادخ  تساوخ  هب  هَّللا ! لوسر  ای 

شروی ناـشیا  رب  نصح  نب  ۀـنییع  هارمه  هب  هرازف  ینب  ناراوس  هک  دیـشکن  یلوط  اـجنآ  رد  دـنتفر و  نوریب  وا  نز  شردارب و  رـسپ  رذ و  وبا 
هزین مخز  اب  ات  دیود  رذ  وبا  دندرک . ریـسا  دوب  رافغ  ینب  هلیبق  زا  هک  مه  ار  شنز  دـش و  هتـشک  مه  شاهدازردارب  دـندرب و  ار  هلگ  دـندرب و 

دـندرب و ار  هلگ  دـنتفگ ، تسار  شربماـیپ  ادـخ و  تفگ : دز و  هیکت  دوـخ  ياـصع  رب  داتـسیا و  ربماـیپ  ربارب  رد  تـشاد  نـت  رب  هـک  قـیمع 
دیشک و دایرف  ناناملسم  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ماهدز . هیکت  اصع  رب  تربارب  رد  مدوخ  دنتـشک و  ار  ماهدازردارب 

. دنتشک مه  ار  ناکرشم  زا  رفن  دنچ  دندنادرگرب و  ار  هلگ  دنتفر و  نارگتراغ  لابند  هب 

عاقّرلا تاذ  گنج  رد  یکرشم  درم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هزرابم  ناتساد 

یلیس دوب و  هتسشن  یتخرد  ریز  دور  بل  رب  عاقّرلا ، تاذ  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  هک : دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 97]
راظتنا رد  هناخدور  رانک  ناناملسم  هک  یلاح  رد  دید و  اهنت  ار  ترضح  نآ  ناکرـشم  زا  يدرم  تخادنا . ییادج  شنارای  وا و  نایم  دمآ و 

ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نم  تفگ : دوخ  موق  هب  كرـشم  درم  نآ  دـنناسرب ، ربمایپ  هب  ار  دوخ  دریذـپ و  ناـیاپ  لیـس  دـندوب 
؟ دهدیم تاجن  نم  غیت  زا  ار  وت  یـسک  هچ  دـمحم ! يا  تفگ : درک و  هلمح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ریـشمش  اب  مشکیم و 

ادـخ لوسر  داـتفا و  نیمز  رب  تشپ  هب  دـنکرب و  بسا  يور  زا  ار  وا  لـیئربج  وت . نم و  يادـخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
يا تفگ : تسشن و  وا  هنیس  رب  تشادرب و  غیت  تساخرب و 

168 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دّمحم يا  وت  مرک  ششخب و  تفگ : وا  دناهریم ؟ نم  غیت  زا  ار  وت  یسک  هچ  ثروغ !

رتـهب و نم  زا  وـت  دـنگوس  ادـخب  تفگیم : هک  یلاـح  رد  تفریم ، وا  تساـخرب و  درک و  اـهر  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
. يرتهدنشخب

ثایغ نب  صفح  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زردنا 

یکاب وت  رب  دـینک . ار  راک  نیمه  دـیوشن  هتخانـش  هک  دـیناوتیم  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگیم  ثایغ  نب  صفح  [ 98]
هدوتس دیفسور و  تیادخ  دزن  هاگ  ره  یشاب  هدیهوکن  مدرم  زا  شیپ  هک  تسین  یکاب  وت  رب  مه  زاب  دننکن و  شیاتـس  ار  وت  مدرم  هک  تسین 

شلاـمعا رب  کـین  رادرک  کـی  زور  ره  هک  یـسک  سک : ود  يارب  رگم  درادـن  یتـّیزم  اـیند  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یـشاب .
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ردـق نآ  رگا  دـنگوس  ادـخب  هک  تفای  دـهاوخ  هبوت  ناکما  عقوم  هچ  و  ددرگ . دوخ  گرم  هدامآ  تشگزاب  هبوت و  اب  هک  یـسک  دـیازفیب و 
. تفریذپ دهاوخن  ار  وا  زا  یلمع  تیب ، لها  ام  تیالو  هب  زج  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ددرگ ، عطق  شندرگ  هک  دنک  هدجس 

هک ياهماج  هنازور و  كاروخ  ریـس  تفه  شـش  نامه  هب  دراد  ار  ام  هلیـسو  هب  شاداپ  دـیما  دسانـشب و  ار  ام  قح  سک  ره  هک  شاب  هاـگآ 
هک دنراد  تسود  دنناساره و  ناسرت و  مه ، یگدنز  نیمه  اب  ناشیا  تسا و  دونـشخ  دشاب  یـشوپرس  وا  يارب  هچنآ  دـشوپب و  ار  وا  تروع 

: هدومرف فیصوت  نینچ  دوخ  نآرق  رد  ار  ناشیا  مه  ناحبس  دنوادخ  و  دشاب ، نیمه  ایند  زا  اهنآ  هرهب 
اما تسین ، دنراد  هک  یبهذم  هدیقع و  رد  دیدرت  کش و  هار  زا  ناشـسرت  هک  دنگوس  ادـخب  و  «، 1  » ٌۀَـلِجَو ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

. دنشاب هدرک  یهاتوک  ام  تعاط  یتسود و  رد  ادابم  هک  دنراد  نآ  زا  ساره 
، ینکن تبیغ  هک  يراد  هدـهع  رب  هناـخ  زا  ندـش  نوریب  تروص  رد  اریز  نک ، نینچ  ییاـین  نورب  تاهناـخ  زا  هک  یناوت  رگا  دوـمرف : سپس 

. يزیهرپب نید  رما  رد  یتسس  ایر و  زا  ینکن و  ییامندوخ  يزرون ، دسح  ییوگن ، غورد 
______________________________

(. هیآ 60 نونمؤم / هروس  « ) تسا ناسرت  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دنهدیم  ادخ ] هار  رد   ] دنداد ار  هچنآ  هک  یناسک  و  ( » 1)
169 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ره انامه  تسا . ناما  رد  شجرف  ناج و  شنابز و  شهاـگن و  نآ  رد  هک  تسا  یهاـگتدابع  هعموص و  وکین  هچ  نمؤم  هناـخ  دومرف : سپس 
هک ره  و  دیاشگ ، رکـش  هب  نابز  هکنآ  زا  شیپ  ددرگ  تمعن  ینوزف  راوازـس  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  يوس  زا  دـبایرد  لد  هب  ار  یهلا  تمعن  هک 

ندوب هدولآهنگ ، ندید  اب  هک  دشاب  نیا  شرظن  رگا  و  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  نم  دشاب . ناربکتـسم  زا  تسا  رترب  نارگید  زا  هک  دـبای  رواب 
؟ دراد يرترب  ودب  شیوخ ، تمالس  وا و 

نارگوداج ناتـساد  ایآ  دنـسر . تباسح  هب  يوش و  تشادزاب  وت  دوش و  هدـیزرمآ  وا  هانگ  دـیاش  تاهیه ، تاهیه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
هدرپ زا  هک  یـسک  هداد و  وا  هب  ادخ  هک  یتمعن  هب  تسا  هدش  هتفیرف  هک  یـسک  اسب  هچ  دومرف : سپـس  ياهدناوخن ؟ ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

. تسا هدز  لوگ  ار  وا  مدرم  شیاتس  حدم و  هک  یسک  تسا و  لفاغ  يو  زا  ادخ  یشوپ 
صخش رگمتس ، یناطلس  رای  سک : هس  يارب  رگم  دسانشب  ار  ام  قح  تّما  نیا  زا  هک  یـسک  يارب  مراد  تاجن  دیما  نم  انامه  دومرف : سپس 

و «، 1  » ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و  دـنک ، يراـکهبت  اراکـشآ  هکنآ  تسرپ و  يوه 
دزرو یتسود  ام  زج  یسک  هب  درادب و  تسود  ار  ایند  هک  ره  دنگوس  ادخب  دومرف : سپس  و  تسا ، رتهب  سرت  زا  یتسود  صفح ! يا  دومرف :
ماگنه نیا  رد  تسا . هتشاد  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دراد  نامتسود  دسانش و  ار  ام  قح  هک  ره  و  تسا ، هتـشادن  تسود  ار  ادخ 

شتآ زا  وت  هک  دننک  يراز  دنوادخ  هاگرد  هب  یگمه  نیمز  اهنامسآ و  لها  رگا  ییرگیم ؟ ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسیرگ و  يدرم 
همه زا  شیب  دنوادخ  زا  لاح  نآ  رد  وت  دشاب  هدنز  تلد  رگا  سپ   ] دـتفین هتفریذـپ  وت  هراب  رد  ناشتعافـش  ییآرد  تشهب  هب  یبای و  ییاهر 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  صفح ! يا  شابن ، رورـس  شاب و  وریپ  لاـبند و  صفح ! يا  دومرف : وا  هب  سپـس  و  یـسرتب ] مدرم 

دادیم دنپ  ار  شنارای  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  یلاح  رد  دومرف : سپـس  دتفا . تنکل  هب  شنابز  دسرت  ادـخ  زا  هک  ره  دومرفیم :
هکلب ردـم ، ار  دوخ  نهاریپ  وگب  يو  هب  یـسوم ! يا  هک : درک  یحو  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دز و  كاچ  ار  شنهاریپ  تساـخرب و  يدرم  هاـگان 

میارب ار  تلد 
______________________________

(. هیآ 31 نارمع / لآ  هروس  « ) درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : ( » 1)
170 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رگا تفگ : يو  هب  یـسوم  تشاد . یلاـح  هدجـس  رد  هک  درک  رذـگ  دوـخ  ناراـی  زا  يدرم  هب  نارمع  نب  یـسوم  دوـمرف : سپـس  ياـشگب .
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وا زا  دوش  عطق  شندرگ  هک  دنک  هدجس  ردق  نآ  رگا  یـسوم ! يا  درک : یحو  وا  هب  ادخ  مدروآیمرب . ار  نآ  دوبیم  نم  تسد  هب  تتجاح 
. مرادیم تسود  ار  نآ  هک  دیآرد  یعضو  هب  مرادیم  شوخان  ار  نآ  هک  یعضو  زا  ات  مریذپن 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ثیدح 

رد دنک  رس  ار  زور  هک  دوبن  نآ  زا  رتبوبحم  يزیچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 99]
. ادخ زا  ساره  یگنسرگ و 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قالخا  نایب 

هب دروخیم و  اذغ  دوب و  هدز  هیکت  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  متفر  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  يزور  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم  [ 100]
زا نوچ  دناوخ و  ارف  كاروخ  ندروخ  هب  ارم  ناشیا  مدرک ، هاگن  وا  هب  نم  تسا . هورکم  نینچ  یندروخ  اذغ  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  نینچ  ام 
زا تسا  هدیدن  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  یـسک  هک  یـشیدنایم  نینچ  دـیاش  دـمحم ! يا  دومرف : دیـشک  تسد  ندروخ 

دنگوس ادخب  هن  دومرف : داد و  ار  دوخ  باوج  سپـس  دروخب ؟ اذغ  هداد  هیکت  رمع  نایاپ  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  يزور 
. دروخب نان  ریس  یپ  رد  یپ ، زور  هس  دشن  هدید  تلحر  ماگنه  هب  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یتقو  زا 

سپس و  تسا ؟ هدروخ  ریس  مدنگ  نان  یپایپ  زور  هس  تلحر ، مد  ات  تثعب  ماگنه  زا  ار  وا  یشیدنایم  وت  دیاش  دمحم ! يا  دومرف : سپـس  و 
میوگیمن نم  ناه ! دروخن . ریـس  مدنگ ، مان  یپایپ  زور  هس  تلحر  مد  ات  تثعب  ماگنه  زا  وا  دنگوس  ادـخب  هن  دومرف : داد و  ار  دوخ  باوج 

ار نیمز  ياههنیجنگ  ياهدـیلک  همه  لیئربج  دروخیم . تساوخیم  رگا  دادیم و  هزیاج  رتش  دـص  ات  درم  کی  هب  وا  تفاییمن ، نان  وا  هک 
شیارب زیختـسر  زور  هب  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  دـنوادخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تخاس و  ّریخم  اـهنآ  شریذـپ  رد  ار  وا  راـب  هس  دروآ و  شیارب 

وا زا  يزیچ  زگره  و  دیزگرب ، ار  ّلج  ّزع و  راگدرورپ  ياضر  هار  رد  عضاوت  وا  یلو  دهاکب ، دوب  هدرک  مهارف 
171 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هکنیا رگم  داهنیمن  ادخ  هدـهع  رب  يزیچ  زگره  و  دوب ، دـهاوخ  دومرفیم : دوبن  رگا  و  دیـشخبیم ، دوب  رگا  دـیوگب . هن  هک  دـشن  هتـساوخ 
ماما دیـشخبیم . وا  هب  تفریذپیم و  ار  نآ  ادخ  دادیم  هدـعو  تشهب  یـسک  هب  رگا  هک  اج  نآ  ات  دادیم  وا  هب  تفریذـپیم و  ار  نآ  ادـخ 

: دومرف دیشک و  شیپ  تسد  اب  ارم  سپس  مالّسلا  هیلع 
تشوگ مدنگ و  نان  مدرم  هب  دروخیم و  اذغ  ناگدنب  نوچمه  تسشنیم و  عضاوت  اب  ياهدنب  نانوچ  مالّسلا ] هیلع  یلع   ] امش رورس  انامه 

ار نآ  رتتسپ  دادیم و  دوخ  مالغ  هب  ار  شرتهب  دیرخیم و  دنلب  نهاریپ  وا  دروخیم . تیز  نان و  تفریم و  هناخ  هب  دوخ  دـیناروخیم و 
ار نآ  تفریم  رتارف  شیاـپ  كزوـق  زا  نآ  نییاـپ  رگا  و  دـیربیم ، ار  نآ  تفریم  رتارف  شناتـشگنا  زا  شنیتـسآ  رگا  و  دیـشوپیم ، دوـخ 

دوـب رتتخــس  شنت  رب  هـک  ار  مادــک  ره  رگم  دوـب  ادــخ  دنــسپ  ود  ره  هـک  تـفرگیمن  رارق  راــک  ود  ربارب  رد  زگره  و  درکیم ، یچیق 
. دیزگیمرب

ـالط و هن  دیـشخب و  یلویت  یـسک  هب  هن  دـهن و  یتشخ  يور  یتـشخ  اـی  يرجآ  يور  يرجآ  هکنآیب  درک  تموکح  مدرم  رب  لاـس  جـنپ  وا 
شاهداوناـخ يارب  نآ  اـب  تـشاد  میمـصت  دوـب و  هدـمآ  نوزف  شلاـملا  تـیب  قوـقح  زا  هـک  مـهرد  رگم 700  تشاذــگ  ثرا  هـب  ياهرقن 

مالّسلا هیلع  یلع  ياههمانراک  زا  ياهمانراک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  انامه  تشادن و  ار  وا  راک  تقاط  یـسک  درخب . يراکتمدخ 
؟ دراد ار  راک  همه  نیا  ناوت  بات و  یسک  هچ  تفگ : تخادنا و  نیمز  هب  ار  نآ  هک  تسیرگنیم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  باختنا  لیئربج و  داهنشیپ  ناتساد 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ و مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  لیئربج  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  هک  دیوگیم  هریغم  نب  یلع  [ 101]
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  لیئربج  و  دریگ ، شیپ  رد  عضاوت  هک  درک  هراشا  وا  هب  تخاس و  ّریخم  گنت ] هّفرم و  یگدنز  نایم   ] ار وا 

. تسشنیم هدنب  نوچمه  دروخیم و  ماعط  ياهدنب  نوچمه  ادخ  دزن  عضاوت  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دوب . هاوخریخ  مّلس  و 
ياهدیلک اهنیا  تفگ : دروآ و  ناشیا  دزن  ار  ناهج  ياهجنگ  همه  ياهدـیلک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  هب  لیئربج 

لمح دوخ  رب  نیمز  هچنآ  ره  ات  تسا  هداتسرف  تیارب  راگدرورپ  هک  تسا  ناهج  ياهجنگ 
172 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. سب ار  ام  دنمزارف  نابرهم  رای  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دهاکب . تماقم  زا  يزیچ  هکنآیب  دشاب  وت  نآ  زا  دنکیم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  عبط  تعانق  زا  یناتساد 

نم رب  هکم  ءاحطب  هرتسگ  هب  ییالط  تسا : هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 102]
ساپـس ار  وت  متـشگ  ریـس  هاگ  ره  سپ  منام ، هنـسرگ  زور  کی  مدرگ و  ریـس  زور  کی  هک  دشاب  نینچ  هن ، اراگدرورپ ! متفگ : دش . هضرع 

. مروآ دای  هب  مناوخب و  ار  وت  متشگ  هنسرگ  هاگ  ره  مهن و  رکش  میوگ و 

مالّسلا مهیلع  میرم  نب  یسیع  هب  یهلا  ياهدنپ  زا  یخرب 

: هک تسا  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  دنوادخ  ياهدنپ  هلمج  زا  دناهدومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  طابسا  نب  یلع  [ 103]
زیچ همه  و  میاتکی ، ياهدـیرفآ  ره  ندـیرفآ  رد  و  ماهناگی ، نم  تسا و  یکی  نم  مان  تناردـپ . راگدرورپ  تراـگدرورپ و  منم  یـسیع ! يا 

. ددرگیم زاب  نم  هب  تسا و  نم  تخاس 
نم هب  سپ  ینکیم ، هدـنز  ار  هدرم  نم ، نخـس  اـب  ینیرفآیم و  غرم  لـگ ، زا  نم  نذا  اـب  وت  يدـش و  حیـسم  نم  ناـمرف  هب  وت  یـسیع ! يا 

. نم دوخ  رگم  یباییمن  یهاگهانپ  نم  ربارب  رد  زگره  سارهب و  نم  زا  بای و  شیارگ 
یگدروخلاس رد  وت  ییوجب . ار  میداش  ددرگ و  تباث  وت  هب  نم  یتسود  ات  منکیم  شرافس  وت  هب  هاوخریخ  نابرهم و  نانوچ  نم  یسیع ! يا 

. يدوب كرابم  یلاسدرخ  رد  یشاب و  كرابم 
هتشاد تزیختـسر  زور  يارب  ارم  دای  نادب و  یفاک  دوخ  يارب  ارم  یتسه . نم  هداززینک  نم و  هدنب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  یتسه  اج  ره 

وت يرای  كرت  نم  ات  نکم  لکوت  نم  زج  رب  منک و  تیافک  ار  وت  اـت  نک  لّـکوت  نم  رب  يوجب و  یکیدزن  نم  هب  لـفاون  ماـجنا  اـب  و  شاـب ،
. منک

دنرب منامرف  هک  تسا  نآ  نم  يداش  اریز  نک ، وجتسج  دوخ  رد  ارم  يداش  شاب و  دونشخ  ردق  اضق و  هب  نک و  ییابیکش  الب  رب  یسیع ! يا 
. دننکن یشکرس  نم  ربارب  رد  و 
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. شاب هتشاد  لد  رد  ار  میتسود  نک و  هدنز  تنابز  اب  ارم  دای  یسیع ! يا 

. نک تواضق  نم  رب  ّتقد  هب  شاب و  رادیب  تلفغ  تاظحل  رد  یسیع ! يا 
. ناریمب سرت  اب  ار  تلد  شاب و  بهار  بغار و  یسیع ! يا 

. نک يرپس  هنشت  يراد  نم  هب  هک  يزاین  يارب  ار  زور  شاب و  نم  يداش  بسک  لابند  هب  بش  رد  یسیع ! يا 
. دنسانش تریخ  لها  يروآ  يور  اجک  ره  هب  ات  نک  تباقر  ریخ  راک  رد  یناوت  ات  یسیع ! يا 

اهلد درد  نامرد  مداد  وت  هب  نم  سپ  نک . مایق  اهنآ  نایم  رد  نم  يرگداد  اب  نک و  مکح  نم  یهاوخریخ  اب  مناگدـنب  ناـیم  رد  یـسیع ! يا 
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. ناطیش يرامیب  زا  ار 
. درگم ياهدروخ  بیرف  ره  نیشنمه  یسیع ! يا 

شاداپ هب  هکنآ  رگم  دشن  عشاخ  نم  ربارب  رد  دش و  عشاخ  نم  ربارب  رد  هکنآ  رگم  درواین  نامیا  نم  هب  یسک  میوگیم : قح  هب  یـسیع ! يا 
دهاوخ ناما  رد  نم  رفیک  زا  هدرواین  دیدپ  نم  ّتنـس  رد  يرییغت  لیدـبت و  هک  هاگ  نآ  ات  یـسک  نینچ  مهدیم  یهاوگ  سپ  درب ، دـیما  نم 

. دوب
نآ درادیم و  نمشد  ار  ایند  هک  یـسک  دنکیم و  عادو  دوخ  هداوناخ  زا  هک  یـسک  نانوچ  نک  هیرگ  دوخ  رب  هرکاب ! لوتب  هداز  یـسیع  يا 

. تسوا يادخ  دزن  هک  تسا  يزیچ  هب  يو  شیارگ  همه  دراذگیماو و  شلها  هب  ار 
داعم و سرت  زا  يدـید  باوخ  رد  ار  ناکین  همه  هک  هاگ  نآ  و  زاس ، راکـشآ  ار  مالـس  وگب و  تمیالم  هب  نخـس  لاـح  نیا  اـب  یـسیع ! يا 

. راد رادیب  هدید  لام ، هن  دنزرف و  هن  دشخب و  دوس  هداوناخ  هن  هک  اجنآ  زیختسر ، زور  ياهساره  تخس و  ياههزرل  نیمز 
. شک هدید  هب  مغ  همرس  وت  دندنخیم  راعیب  ياهناسنا  هک  هاگ  نآ  یسیع ! يا 

. تسا هدش  هداد  هدعو  نایابیکش  هب  هک  دسر  وت  هب  نآ  رگا  وت ، لاح  هب  اشوخ  سپ  ابیکش ، شاب و  نتورف  یسیع ! يا 
دوـخ زور  هظحل و  دـنزرف  وـت  هک  میوـگیم  قـح  هب  هتفر . ناـیم  زا  شاهزم  هک  شچب  نآ  شکرب و  تخر  اـیند  زا  زور  هب  زور  یـسیع ! يا 

ربز هب  نارذگب و  نان  همقل  کی  اب  ار  ایند  سپ  یتسه ،
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هنوگچ هک  ددرگ  روظنم  دوش و  هتـشون  وت  باـسح  هب  يریگب  اـیند  نیا  زا  هچ  ره  يوریم و  اـجک  هب  ینادیم  وت  نک ، هدنـسب  نآ  نشخ  و 
. يدرک هابت  ار  نآ 

. ناجنرم ار  میتی  و  منکیم ، محر  وت  هب  نم  هک  هنوگ  نآ  نک  محر  ناوتان  هب  یلوئسم ، وت  یسیع ! يا 
هب نم  هچ ، ناسر ، مشوگ  هب  نم  دای  اب  ار  دوخ  راتفگ  ینیریـش  و  رادرب ، ماگ  هاگزامن  يوس  هب  نک و  هیرگ  دوخ  رب  تولخ  رد  یـسیع ! يا 

. ماهدرک بوخ  وت 
. متشاد هاگن  ناهانگ  نآ  زا  ار  وت  هک  یلاح  رد  مدرک  دوبان  شاهتشذگ  ناهانگ  هب  هک  ار  یتما  اسب  هچ  یسیع ! يا 

کی ناوخم و  يراز  هب  زج  ارم  مکیدزن ، وت  هب  نم  هک  ناوخب  ارم  روآرب و  نامـسآ  هب  ار  تنیب  مک  هدـید  زرو و  رهم  ناوتاـن  هب  یـسیع ! يا 
. میوگ تخساپ  یناوخب  نینچ  ارم  هاگ  ره  هک  شاب  لد 

ماقتنا اهنآ  زا  هک  متفرگن  یناسک  رفیک  ار  نآ  هک  نانچ  مدـیزگنرب ، دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  شاداپ  ناونع  هب  ار  ایند  نم  یـسیع ! يا 
. تفرگ مهاوخ 

باسح و  نم ، يوس  هب  وت  تشگزاب  و  نم ، دزن  وت  گرم  ماگنه  تسا و  نم  زا  وت  يزور  مناـمیم ، نم  يوریم و  ناـیم  زا  وت  یـسیع ! يا 
. نم زا  خساپ  دشاب و  وکین  وت  تساوخ  ات  هن ، يرگید  زا  هاوخب و  نم  زا  سپ  تسا ، نم  اب  وت 

رگم دبیرفن  ار  وت  یتخرد  سپ  كدنا ، بوخ  تخرد  اما  تسا  رایـسب  تخرد ، نایابیکـش ، دنکدنا  هچ  نایمدآ و  دنرایـسب  هچ  یـسیع ! يا 
. یشچب ار  نآ  هویم  هکنیا 

ارم یتخـس  ماـگنه  دتـسرپیم و  ارم  زج  دروخیم و  ارم  يزور  هک  وا  دـبیرفن ؛ ار  وـت  دـنکیم  نم  دّرمت  نایـصع  اـب  هک  یـسک  یـسیع ! يا 
رارق نم  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ای  دروشیم  نم  رب  ددرگیم و  زاب  دوخ  نیـشیپ  درکلمع  هب  زاـب  مهدیم و  خـساپ  وا  هب  نم  دـناوخیم و 

تـسد یهاگهانپ  هب  نم  ربارب  رد  دباین و  ییاهر  نآ  زا  هک  منک  هذخاؤم  تخـس  نانچ  ار  وا  هک  ماهدروخ  دنگوس  مدوخ  هب  سپ  دـهدیم .
. دزیرگب دناوتیم  اجک  هب  نم  نیمز  نامسآ و  زا  دزاین ،

ره ماهدروخ  دنگوس  نم  هک  هناخ ، رد  تب  دیراد و  ناماد  رد  مارح  هک  یلاح  رد  دـیناوخن  ارم  وگب  لیئارـسا  ینب  نارگمتـس  هب  یـسیع ! يا 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  نانیا  تباجا  منک و  تباجا  دناوخب  ارم  هک 
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. دندرگ هراپ  هراپ  قّرفتم و  ات  متسرف  ناشتنعل  هک  تسا 
هک دـیآیم  نوریب  ناشناهد  زا  ینانخـس  دـندرگن ؟ زاـب  دـننامب و  تلفغ  رد  مدرم  مهاوخب و  شوخ  میاـپب و  یمه  نم  دـنچ  اـت  یـسیع ! يا 

. دنراد شوخ  نانمؤم  هب  ارم  یکیدزن  دنهدیم و  رارق  نم  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دونشیمن . ار  نآ  ناشیاهلد 
زا ار  تمشچ  چیپ و  مهرد  تامّرحم  زا  ار  تنابز  لد و  و  تاهدید ، تلد و  زین  و  دشاب ، یکی  ادیپ  ناهنپ و  رد  تنابز ، هک  دیاب  یـسیع ! يا 

. درآ دورف  يدوبان  ياهروخشبآ  هب  ار  وا  دراکب و  توهش  وا  لد  رد  یهاگن  هک  ياهدننیب  اسب  هچ  دنب ، ورف  تسین  نآ  رد  يریخ  هچنآ 
دای رایـسب  ار  ناشیوخ  ییادـج  گرم و  دنـشاب . وت  يارب  ادـخ  ناگدـنب  یهاوخیم  هک  شاب  نانچ  شاـب و  زرورهم  محر و  لد  یـسیع ! يا 
دای هتـسیاش  ياهراک  اب  ارم  و  تسا ، رود  نم  زا  لفاغ  هک  نکم  تلفغ  و  دـنک ، هابت  ار  دوخ  بحاص  يزاـب  هک  دـنبم  لد  يزاـب ، هب  و  روآ ،

. منک دای  ار  وت  ات  نک 
رطاخ هب  و  روآ ، نامیا  نم  هب  دننکیم و  هبوت  رایـسب  هک  ار  ییاهنآ  نک  دای  نم  رطاخ  هب  نک و  هبوت  نم  هاگرد  هب  هانگ  زا  سپ  یـسیع ! يا 

زا يرد  هک  ماهدروخ  دنگوس  دوخ  هب  نم  هک  هدیسر  متـس  نیرفن  زا  زیهرپب  دنناوخب . وت  اب  ارم  ات  هد  ناشنامرف  وش و  کیدزن  نانمؤم  هب  نم 
. یتّدم يارب  هچرگ  منک  شتباجا  میاشگب و  وا  تباجا  يارب  ار ، نامسآ 

یناردارب نانمؤم  زا  دوخ  يارب  ینکیم و  ینیشنمه  هک  اب  نیبب  درآ و  يدوبان  دب ، نیشنمه  دنک و  تیارس  دب ، تسود  هک  نادب  یسیع ! يا 
. نیزگرب

دوخ رمع  زا  ات  دوخ  يارب  متسه . نیمحاّرلا  محرا  نم  مشخبب و  ار  یسک  هانگ  هک  دیاین  گرزب  نم  رب  هک  درگزاب  نم  يوس  هب  یـسیع ! يا 
دینک و هرامـش  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  نانوچ  هک  يزور  يارب  تسرپب  ارم  دـیاین . تراک  هب  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  نک  راک  يراد  تلهم 
زاس و هدامآ  تلهم  نارود  رد  ار  دوخ  سپ  دنک ، راتفرگ  ار  دوخ  بحاص  هئّیس ، زور  نآ  رد  مهد و  شاداپ  ربارب  دنچ  ار  هنسح  زور  نآ  رد 

. دنشاب هداد  هانپ  خزود  زا  ار  دوخ  دنزیخرب و  نآ  زا  نآ  لها  هک  یسلجم  اسب  هچ  نک ، تباقر  کین  راک  رد 
وت زا  شیپ  هک  هن  ماگ  ییاهنآ  لزنم  رب  باترب و  يور  هدنلسگ  یناف  ناهج  زا  یسیع ! يا 
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؟ یتسه ناشیا  زا  یکی  ینکیم  ساسحا  ایآ  نک ، تاجانم  اهنآ  اب  ناوخب و  ار  اهنآ  دناهتسیز و 

. تسویپ یهاوخ  اهنآ  هب  يدوز  هب  هک  نادب  و  ریگب ، اهنآ  زا  ار  دوخ  دنپ  و 
يدوز هب  دشک و  راظتنا  ارم  يدوبان  دشاب و  نم  رفیک  هار  هب  مشچ  وگب ، دنکیم  ّقلمت  هدرک  نم  دّرمت  یشکرس  اب  هک  یسک  هب  یـسیع ! يا 

يزرورهم زا  هک  يریگارف  ار  تیادخ  تیبرت  رگا  تلاح  هب  اشوخ  مه  زاب  میرم و  هداز  يا  تلاح  هب  اشوخ  دوشیم ، هدوبر  ناگدشدوبان  اب 
. تسوت اب  اهیتخس  رد  دزاغآ و  مّعنت  وت  هب  دوخ  مرک  زا  دریگیم و  محر  وت  رب 

نم مدرک و  شرافس  وت  ناینیشیپ  هب  هک  نانچ  مدرک  شرافـس  وت  هب  نم  تسین . اور  وت  رب  وا  یـشکرس  هک  نکم  شکرـس  ار  وا  یـسیع ! يا 
. مناهاوگ زا  نآ  رب  دوخ 

. مدادن ودب  شیوخ  رهم  نوچ  یتمعن  متشادن و  یمارگ  منید  تمعن  نوچمه  ار  ياهدیرفآ  چیه  یسیع ! يا 
زاـب نم  هاـگرد  هب  وت  هچ  نک ، كاـپ  کـین  رادرک  اـب  يراد  نوردـنا  رد  ار  هچنآ  يوـشب و  بآ  اـب  ار  دوـخ  راکـشآ  ياـضعا  یـسیع ! يا 

. ياهدننادرگ
زا رگا  سپ  تدوخ ، يارب  دشاب  ياهتخودنا  هک  متساوخ  یماو  وت  زا  و  ترودک ، نودب  نایاش و  تسا  یتمعن  مداد  وت  هب  هچنآ  یـسیع ! يا 

. یشاب ناگدنوشدوبان  زا  يزروغیرد  نآ 
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. تسا كاپ  هک  رازگب  زامن  نیمز  زا  هعطق  ره  رب  و  هن ، ماگ  نیمز  رب  مارآ  يارایب و  نادنمتسم  اب  یتسود  يرادنید و  هب  ار  دوخ  یسیع ! يا 
مغ يادـص  یکاپ و  هک  یلاح  رد  ناوخب  ارم  باتک  دـشاب و  کیدزن  تسا  یندـمآ  هچنآ  ره  هک  وش  هداـمآ  نز و  ـالاب  نیتسآ  یـسیع ! يا 

. یناسر نم  شوگ  هب  ار  دوخ  دولآ 
. دتفین دنسپلد  کین و  دتفارب ، هک  یگدنز  دیاشن و  ار  نتسب  لد  دیاپن ، هک  یتذل  یسیع ! يا 

رد نادب ، یبایتسد  قوش  زا  تناج  دوش و  بآ  تلد  ماهدرک ، مهارف  دوخ  هتسیاش  يایلوا  يارب  ار  هچنآ  دنیبب  وت  هدید  رگا  میرم ! هداز  يا 
نانآ دـنیآرد و  اهنآ  رب  بّرقم  ياههتـشرف  دـنرگید و  کی  هیاسمه  ناکاپ  اج  نآ  رد  تسین . ترخآ  هناخ  نوچمه  ياهناخ  دـجنگن . رکیپ 
نورب ناـمّعنتم  فک  زا  دریذـپن و  ینوگرگد  نآ  تمعن  هک  تسا  ياهناـخ  دـناشیاسآ . رد  یـساره  هنوگ  ره  زا  زیخاتـسر  زور  هک  دنـشاب 

هب نانگمه  اب  نآ  ندروآ  گنچ  هب  يارب  میرم ! هداز  يا  دورن ،
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یناسک هارمه  اج  نآ  رد  رگا  میرم ! هداز  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دراد . ابیز  يرظنم  تسا . نادـنموزرآ  ییاهن  نامرآ  نآ  اریز  زیخرب ، تباـقر 
ناکم لقن  نآ  زا  یهاوخن و  ینیزگیاج  نآ  يارب  یشاب و  میعن  تاّنج  رد  میهاربا  مدآ و  تردپ  هارمه  و  دناهدیـشوک ، نآ  يارب  هک  یـشاب 

. ناراکزیهرپ اب  درک  مهاوخ  نینچ  و  ییوجن ،
رد نآ  رد  شوخ  میـسن  زگره  دزیرگیم . تبوقع  ریجنز و  ّلغ و  بیهل و  رپ  رابررـش و  شتآ  زا  هک  ره  اـب  زیرگب  نم  يوس  هب  یـسیع ! يا 
زا هک  یـسک  زگره  و  تسا ، باـیماک  دـبای  تاـجن  نآ  زا  هک  ره  هک  تـسا  راـت  بـش  زا  ياهـعطق  ناـنوچ  دورن ، نورب  نآ  زا  مـغ  دـباین و 
هب هک  تسا  يّربکتم  ره  نشخ و  قلخدب  ره  هشیپ و  متـس  ناشکرـس  نایوگروز و  يارـس  اج  نآ  دباین . تاجن  نآ  زا  دشاب  ناگدـنوشدوبان 

. دزان دوخ 
رذح رب  تدوخ  زا  ار  وت  نم ، انامه  ناگشیپ . متس  يارـس  تسا  یهاگرارق  دب  دیارگ و  نادب  هک  یـسک  يارب  تسا  ياهناخ  دب  یـسیع ! يا 

. یشاب هاگآ  نم  هب  ات  مرادیم 
تروص وت  هب  نم  هک  نادب  یتسه و  نم  هدنب  وت  مدیرفآ و  ار  وت  نم  هک  هد  یهاوگ  شاب و  هتشاد  رظن  رد  ارم  یتسه  اج  ره  رد  یـسیع ! يا 

. مدروآ دورف  نیمز  هب  مدیشخب و 
. اهرطاخ تسا  نینچ  دنریگن و  ياج  هنیس  کی  رد  لد  ود  دنیاشن و  ار  ناهد  کی  نابز  ود  یسیع ! يا 

هک یتوهش  ره  زا  نک  يرود  ریگب و  اهتوهش  ناتسپ  زا  ار  دوخ  و  زاسم ، هاگآ  ار  يرگیزاب  چیه  نکم و  رادیب  ار  ینامرفان  چیه  یـسیع ! يا 
نم هب  ار  وت  ماجنارـس  تیایند  هک  نادـب  شاب . رذـح  رب  نم  زا  سپ  ینیما ، لوسر  نوچمه  نم  يارب  وت  هک  نادـب  و  دزاس ، رود  نم  زا  ار  وت 

يراج نابز  رب  ارم  ماـن  نوچ  رامـش و  راوخ  ار  دوخ  ینکیم  داـی  ارم  هاـگ  ره  سپ  درک . مهاوخ  هذـخاؤم  ار  وت  دوخ  ملع  اـب  نم  دـناسر و 
. شاب رادیب  وت  نالفاغ  باوخ  ماگنه  و  سارهب ، نم  زا  لد ، رد  يزاس 

. منایناهج يادخ  نم  هک  ناتسب  نم  زا  ار  نآ  سپ  وت ، هب  نم  زردنا  یهاوخریخ و  تسا  نیا  یسیع ! يا 
، دشاب نم  اب  وا  رادرک  شاداپ  دزرو ، ییابیکش  نم  رانک  رد  ماهدنب  هاگ  ره  یسیع ! يا 
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ياـجک هب  نم  زا  ناگـشیپ  متـس  متـسه ، هدنـسب  یـشکرس  ره  يارب  هدـنریگماقتنا  ناـسب  نم  و  دوب ، مهاوـخ  وا  دزن  دـناوخب  ارم  هاـگ  ره  و 

. دنزیرگ
. شاب هوژپ  شناد  اناد و  یتسه  اج  ره  راد و  وکین  مالک  یسیع ! يا 

رد هک  نز  رد  گنچ  نم  شرافـس  هب  و  دوش ، هدرب  نم  دزن  وت  مان  ات  هد  ماجنا  نم  يارب  نک و  ناور  نم  هاـگرد  هب  ار  تانـسح  یـسیع ! يا 
. اهلد نامرد  تسا  نآ 
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. يادزم رطاخ  هحفص  زا  ار  مدای  ایند ، ياههاگتولخ  رد  شابم و  ناما  رد  نم  هلیح  زا  يدیزرو  هلیح  رگا  یسیع ! يا 
هداد اهنآ  شاداپ  دـندرک . راک  نم  يارب  هک  یـسر  یناسک  شاداـپ  هب  اـت  شک  باـسح  نم  هاـگرد  هب  تشگزاـب  يارب  دوخ  زا  یـسیع ! يا 

. متسه هدنهد  شاداپ  نیرتهب  نم  دوشیم و 
نیما لیئربج  نآ  دییاز و  دیناسر  ودب  ار  محور  دش و  هداتسرف  وا  يوس  هب  هک  نم  نامرف  اب  ار  وت  میرم  يآ . دیدپ  نم  نخـس  هب  یـسیع ! يا 

هتـشذگ ملع  رد  همه  اهنیا  یتشادرب و  ماگ  یتساخ و  اپ  هب  ياهدـنز  دوجوم  نوچمه  نیمز  رب  وت  هکنآ  اـت  تسا ، نم  ياههتـشرف  زا  هک  دوب 
. دوب نم 

ار يزور  وا  ربارب  رد  تفریم و  وت ] ردام   ] وا رـس  رب  بارحم  رد  هک  هاگ  نآ  وت ، رداـم  رادهدـهع  تسوت و  ردـپ  ناـسب  اـّیرکز  یـسیع ! يا 
نم و  دوب ، وا  رد  هک  ییورین  چیهیب  مدیـشخب ، شلاسنهک  ردام  هب  ار  وا  شمدیرفآ و  نم  هک  تسوت  دـننام  ییحی  و  دـیدیم . هدـش  مهارف 

تسامش و نیرتربنامرف  نم  دزن  امش  نیرتبوبحم  منک . ییامن  تردق  وت  دوجو  هب  منایامنب و  وا  هب  ار  دوخ  تنطلس  تقلخ ، نیا  اب  متـساوخ 
. دسارهب نم  زا  رگید  زا  شیب  هکنآ  زین 

. نک سیدقت  ارم  هزیکاپ  نخس  اب  و  يوگ ، حیبست  دیوگیم  حیبست  ارم  هک  ره  هارمه  هب  و  درگم ، دیمون  متمحر  زا  شاب و  رادیب  یسیع ! يا 
ارم تمعن  دننکیم و  دمآ  تفر و  نیمز  رد  تسا و  نم  تسد  رد  اهنآ  ماگل  هک  یلاح  رد  دنـشاب  رفاک  نم  هب  مناگدنب  هنوگچ  یـسیع ! يا 

. دنوش دوبان  نارفاک  هک  دشاب  نینچ  دنزرویم و  یتسود  نم  نمشد  اب  دنریگیم و  هدیدان 
، ینیبیم هک  تسا  نامه  نآ  یشوخ  تسا و  نفعتم  وبدب و  ینادنز  ایند  انامه  یسیع ! يا 
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. دشاب كدنا  رایسب  شتمعن  دوریم و  نایم  زا  شیاهتمعن  همه  هک  ایند  زا  زیهرپب  دنربیم . رس  ار  رگید  کی  نآ  رس  رب  ناراّبج 

تباـجا مرتهدنونـش و  اهاونـش  همه  زا  نم  هک  ناوخب  ارم  رهم  یتسود و  اـب  و  یباـیب ، اـج  ناـمه  اـت  يوجب  دوخ  شلاـب  دزن  ارم  یـسیع ! يا 
. دنناوخب ارم  هک  ار  یناسک  ياعد  منکیم 

زا رگم  دنـسرن  تکاله  هب  نانآ  دنـشک و  تسد  دننکیم  هچنآ  زا  ناراکهنگ  دیاش  ناسرتب ، نم  زا  ار  میاههدنب  سرتب و  نم  زا  یـسیع ! يا 
. یهاگآ رس 

. سرتب نم  زا  سپ  مدیرفآ ، ار  همه  اهنیا  نم  دیسر و  یهاوخ  نادب  هک  یگرم  ناگدنرد و  زا  سرت  نوچمه  سرتب ، نم  زا  یسیع ! يا 
. تمناشن ناکین  رب  رد  مرب و  تسودرف  هب  يرب  نامرف  ارم  رگا  یقیقح ، هاشداپ  منم  تسا و  نم  تسد  هب  نم و  زا  تنطلس  انامه  یسیع ! يا 

همه مشخ  مشاب  دونـشخ  وت  زا  نم  رگا  و  دناسرن ، تدوس  دشاب  دونـشخ  وت  زا  هک  ره  يدونـشخ  مریگ  مشخ  وت  رب  نم  هاگ  ره  یـسیع ! يا 
. دناسرن نایز  وت  هب  نانیگمشخ 

زا هک  منک  تدای  یناگمه  نایم  رد  ات  نک  مدای  ناگمه  نایم  رد  و  منک ، تداـی  مدوخ  شیپ  رد  اـت  نک  داـی  ارم  دوخ  شیپ  رد  یـسیع ! يا 
. دنشاب رتهب  نایمدآ  هورگ 

. درادن مه  یسرداد  تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  هنانگمغ  هک  یسک  نوچمه  ناوخب  ارم  یسیع ! يا 
زا رتهب  تسا  ییارـس  نم  دزن  و  ناوارف ، ییاّنمت  دراد و  مک  یتلهم  ایند  دزرلن . مشخ  زا  مشرع  ات  روخم  دنگوس  غورد  هب  نم  هب  یـسیع ! يا 

. دیروآیم درگ  امش  هچنآ 
هب یهاوگ  دوـخ  امـش  دـیوگیم و  نخـس  قـح  هب  هک  مروآ  نوریب  ياهماـنراک  امـش  يارب  نم  هک  یماـگنه  درک  دـیهاوخ  هچ  یـسیع ! يا 

. دیاهتشادرب ماگ  ناشماجنا  رد  هک  یلامعا  دیهد و  ناتناهنپ  ياهزار 
تراسج نم  رب  ای  دیاهدش  هتفیرف  نم  هب  ایآ  دیدولآ ، ار  ناتاهلد  یلو  دیتسش  ار  ناتیاههرهچ  هک  وگب  لیئارسا  ینب  نارگمتس  هب  یـسیع ! يا 

امش ایوگ  وبدب ، هدیدنگ و  تسا  يرادرم  نانوچ  نم  دزن  امش  نورد  دینزیم و  دوخ  هب  رطع  ایند  لها  يارب  دیاهدیزرو ؟
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. دیتسین شیب  یناگدرم 

ياهتروص نم  هک  دیدروآ  يور  نم  هب  لد  زا  دیشاب و  رک  مانشد  ندینش  ماگنه  هب  دینیچب و  مارح  بسک  زا  نخان  وگب  اهنآ  هب  یـسیع ! يا 
. مهاوخیمن ار  امش 

اب دننک  وت  اب  يرادن  تسود  هچنآ  و  تسامندب ، تشز و  هک  نک  هیرگ  دب  راک  رب  و  تسا ، دنسپ  ارم  هک  شاب  داش  کین  راک  هب  یسیع ! يا 
زا وج و  یکیدزن  نم  یتـسود  هب  یناوت  اـت  و  رآ ، شیپ  ار  دوخ  پچ  هنوـگ  تخاوـن  یلیـس  تتـسار  هنوـگ  هب  یـسک  رگا  و  نکم ، نارگید 

. نادرگ يور  اهنادان 
يا وگب : لیئارسا  ینب  نارگمتس  هب  و  شاب ، نانآ  هاوگ  و  وش ، کیرش  ناشیا  اب  ناشدرکلمع  رد  نک و  ینتورف  ناراکوکین  يارب  یسیع ! يا 

. درک مهاوخ  خسم  كوخ  نومیم و  هب  ار  امش  نم  دیشکن  تسد  رگا  نآ ! نانیشنمه  يرادرکدب و  نارای 
يارب يدازآ  تارب  نم  زا  ایآ  دییارسیم . هوای  هدنخ ، اب  امش  دیریگیم و  نم  میب  زا  تمکح  وگب : لیئارسا  ینب  ناگشیپ  متس  هب  یسیع ! يا 

ياهنومن امـش  زا  دـنگوس  مدوخ  هب  دـیهدیم ؟ رارق  نم  رفیک  ضرعم  رد  ار  دوخ  ای  دـیاهدرک ؟ تفایرد  ياهمان  ناما  نم  زا  ای  هدیـسر  امش 
. ناگتشذگ يارب  مزاس 

هام هرهچ  وم و  خرـس  رتش  تسا و  دـمحا  ناـمه  هک  ار  مدوخ  بوبحم  ناربماـیپ و  رورـس  منکیم  شرافـس  وت  هب  لوتب ! رکب  میرم  هداز  يا 
رورـس ناـیناهج و  تمحر  تسوا  هچ ، تسوجتمارک ، وـخمرزآ و  تبیه ، اـب  تسا و  كاـپ  لد  نآرق ، روـن  هب  تسا  هدـنبات  دراد ، هنوـگ 

تسا و برع  نم ، ناتـسآ  هب  نالوسر  نیرتکیدزن  نم و  هاگرد  هب  تسا  نازاتـشیپ  نیرتیمارگ  دـنک  تاقالم  ارم  هک  يزور  ناـگدازیمدآ .
تسا نیا  نم  شرافس  دنکیم . داهج  ناکرـشم  ربارب  رد  نم  نید  زا  دوخ  تسد  اب  و  تسابیکـش ، نم  هار  رد  و  نم ، نید  سرباسح  نیما و 

. دنناسر شیرای  دننک و  شیوریپ  دـنروآ و  نامیا  ودـب  دـننک و  قیدـصت  ار  وا  ات  هد  ناشنامرف  هدـب و  لیئارـسا  ینب  هب  ار  وا  ندـمآ  ربخ  هک 
لوسر دّـمحم  وا  دومرف : دـنوادخ  تسوت ؟ نآ  زا  يدونـشخ  هک  مزاس  دونـشخ  ار  وا  نم  اـت  تسیچ  شماـن  اـهلا ! راـب  درک : ضرع  یـسیع 

يربمایپ نینچ  لاح  هب  اشوخ  دوب ، دهاوخ  رتهتفریذپ  همه  زا  شتعافش  و  مدرم ، همه  رب  تسادخ 
181 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

بلط وا  يارب  ناینامـسآ  دنیاتـسیم و  ار  وا  ناـینیمز  دـنراد . رارق  وا  هار  رد  هـک  دـننک  رادـید  یلاـح  رد  ارم  رگا  شتما  لاـح  هـب  اـشوخ  و 
دیایب نامّزلا  رخآ  رد  هاـگ  ره  و  نم ، دزن  تسا  ناگدـنامیقاب  نیرتهب  وا  هزیکاـپ . كاـپ و  هتـسجخ و  تسا و  راکتـسرد  دـننکیم ، شزرمآ 
رـسمه مهد . تکرب  دـهن  تسد  وا  هچ  ره  رب  نم  و  دـننیبب ، ار  تکرب  ات  دـیامن  نوریب  ار  دوخ  ياههفوکـش  نیمز  دـیاشگ و  هناهد  نامـسآ 

. داهن ار  نآ  ساسا  میهاربا  هک  تسا  ییاج  نامه  هّکم ، رد  وا  هاگیاج  و  كدنا ، دنزرف  دراد و  ناوارف 
هب اشوخ  مه  زاب  وا و  لاح  هب  اشوخ  وا ، هارمه  هب  نم  تسا و  نم  بزح  زا  وا  وس ، یناـمی  شاهلبق  تسا و  یتسرپهناـگی  وا  نید  یـسیع ! يا 

یـضوح دننک . یگدـنز  ادـخ  هار  نادیهـش  اههدـنز و  نیرتدـنمجرا  نآ  رد  هک  تسوا  نآ  زا  نیرب  سودرف  رد  ربکا  ماقم  رثوک و  وا . لاح 
ناگراتـس نانوچ  تسا  ییاهماج  نآ  رد  و  تسا ، شیـالآیب  هتـسب و  رد  ياهیندیـشون  زا  رپ  دیـشروخ  ندـمآرب  اـت  دراد و  هکم  زا  رتگرزب 

هک ره  دراد ، ار  یتشهب  ياههویم  همه  هزم  تسا و  نآ  رد  یندیـشون  ره  و  تساراوگ ، نیمز ، يور  ياهخولک  یمرن  هب  ییاهگنت  نامـسآ و 
زا سپ  یتّدم  هکنآ  ات  مدرک  ناغمرا  وا  هب  هک  ییرترب  مداد و  وا  هب  نم  هک  تسا  یـشخب  نیا  و  ددرگن ، هنـشت  رگید  دـشون  ياهعرج  نآ  زا 
نآ دوخ  تسخن  هکنآ  رگم  دیوگیمن  يزیچ  مدرم  هب  شرادرک ، اب  شراتفگ  زین  تسا و  یکی  شیادـیپ  ای  شناهنپ  دوشیم . هتخیگنارب  وت 

. دهد ماجنا  ار 
دورف میلست  رس  میهاربا  نید  ربارب  رد  مور  روتارپما  و  دنروآ ، دورف  میلست  رس  وا  ربارب  رد  اهروشک  یناسآ ، یتخس و  رد  تسا  داهج  شنید 
زامن مه  یپ  رد  راب  جنپ  هنازور  دنباوخ ، رد  مدرم  هک  درازگیم  زامن  یلاح  رد  دیوگ و  راکـشآ  ار  مالـس  درب و  ادخ  مان  هرفـس  رـس  دروآ .
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زامن رد  و  دناسر ، شنایاپ  هب  مالس  اب  دیاشگ و  زامن  ربکا  هَّللا  هب  دنک و  دنلب  راعش  وجمزر ، نایهاپـس  نوچمه  زامن  ندرکاپرب  يارب  درازگ .
شنابز رب  دراد و  رون  شاهنیـس  رد  تسا ، نتورف  نم  ربارب  رد  شغامد  لد و  و  ار ، دوخ  ياهاپ  ناگتـشرف  هک  نانچ  دراد  اپ  رب  ار  شیاپ  ود 

زگره هک  هدوب  راییب  یمیتی  نوچمه  اهنت  دوخ  موق  نایم  رد  لصا  هشیر و  زا  ار  وا  دـشاب  هک  اجک  ره  تسا  قح  رب  وا  و  تسا ، يراـج  قح 
اپرب وا  تّما  يارب  تمایق  تسوا و  نآ  زا  تعافش  تسا . رادیب  شلد  دنباوخیم و  شمشچ  ود  دندربن . یپ  شتیصخش  هب  دنتخانـشن و  ار  وا 

تسد دوش و 
182 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وا هب  تشهب  هدعو  رد  نم  دنک  افو  یهلا  نامیپ  هب  هک  ره  و  تسا ، هتـسکش  دوخ  نایز  هب  دنکـش  تعیب  هک  ره  و  تساهنآ ، تسد  يور  نم 
مالـس وا  هب  دـنزاسن و  نوگرگد  ار  وا  ّتنـس  دـنریگن و  هنهک  ار  وا  بتک  هد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  ناگـشیپ  متـس  هب  وـت  درک . مهاوـخ  اـفو 

. دراد الاو  ینأش  يربمایپ  هاگیاج  رد  وا  هک  دنناسرب 
زین وت  مراد ، زاب  نآ  زا  ار  وت  دنک  رود  نم  زا  ار  وت  هچ  ره  و  منک ، ییامنهار  نادـب  ار  وت  نم  دزاس  کیدزن  نم  هب  ار  وت  هچ  ره  یـسیع ! يا 

. شاب شیوخ  هشیدنا  رد 
وت هب  هچنآ  زا  نک و  يرود  متـشاد  رذـح  رب  ار  وت  هچنآ  زا  سپ  متـشامگ ، راک  هب  نآ  رد  ار  وت  نم  تسا و  نیریـش  ایند  اـنامه  یـسیع ! يا 

. ریگرب ناسحا  هار  زا  مدیشخب 
دهاز نآ  رد  رگنم ، رایتخا  بحاص  هدـنرورپ و  نانوچ  نارگید  راـک  رد  و  رگنب ، هشیپ  اـطخ  راـکهانگ  نوچمه  دوخ  رادرک  هب  یـسیع ! يا 

. يوش دوبان  هک  يارگم  نادب  شاب و 
. تسا هدوب  هنوگچ  ناگشیپ  متس  ماجنارس  هک  رگنب  نیمز  يوس  ره  هب  شیدنیب و  نک و  گنرد  یسیع ! يا 

: میوگیم قح  هب  هدننکراکـشآ و  تسرد و  منم  تسا و  تسرد  وت  يارب  منخـس  ره  تسا و  زردـنا  وت  يارب  منایب  حرـش و  ره  یـسیع ! يا 
. تشاد یهاوخن  يروای  رای و  نم  دزن  رد  ینک  نایصع  ارم  تندیناهاگآ  زا  سپ  رگا 

، تسایند نتشاد  تسود  هانگ ، اطخ و  نیرتدب  هک  نادب  و  تتسدارف ، هب  هن  رگن  تتسدورف  هب  نک و  مار  سرت  اب  ار  شیوخ  لد  یـسیع ! يا 
. مرادیمن تسود  ار  نآ  نم  هک  رادم  تسود  ار  نآ  سپ 

ینوبز راهظا  مهاگرد  هب  هک  تسا  نآ  رد  نم  يداش  هک  نادـب  و  رآ ، مدای  هب  رایـسب  تولخ ، رد  نک و  كاپ  نم  يارب  ار  تلد  یـسیع ! يا 
. هدرم هن  شاب  هدنز  مهم ، نیا  ماجنا  رد  ینک ،

ياهیاس نانوچ  ایند  هک  درگم  تسمرـس  وشم و  رورغم  دوخ  یتسردنت  هب  شاب و  رذـح  رب  نم  زا  ریگم و  نم  کیرـش  ار  يزیچ  یـسیع ! يا 
ره شاب ، قح  اب  و  نک ، تباقر  کین  ياهراک  رد  یناوت  ات  سپ  تسا ، هتفر  نآ  زا  هک  تسا  نامه  نوچمه  دـیآ  نآ  زا  هچنآ  تسارذـگ و 

رفک نم  هب  یهاگآ  نتفای  زا  دعب  سپ  يدرگ ، شتآ  كاروخ  يدرگ و  هّکت  هّکت  هچ  رگا  دشاب  هک  اجک 
183 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دریگ رارق  دوخ  سنجمه  رانک  رد  یسنج  ره  هک  شابم  نانادان  زا  زرون و 
. نادرگ عشاخ  میارب  ار  تلد  زیر و  ورف  کشرس  میارب  تمشچ  ود  زا  یسیع ! يا 

. نیمحاّرلا محرا  منم  منکیم و  تباجا  ار  اههراچیب  ناگهدیدمغ و  سرداد  منم  هچ ، يوج ، يرای  نم  زا  اهیتخس  هماگنه  رد  یسیع ! يا 

خزود رد  نتفرگ  ياج  ماگنه  نایخزود  لاح  نابز 

، ناتدنباین دـنیوجب و  ار  امـش  دـنریگ  ياج  خزود  رد  نایخزود  هک  یماگنه  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگیم  هسبنع  [ 104]
نخس نامه  نیا  و  «، 1  » ُراْصبَْألا ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ  ایِرْخِس  ْمُهانْذَخَّتَأ  ِرارْشَْألا * َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال  ام  دنیوگب : رگید  کی  هب  سپ 
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«. 2  » ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  دیامرفیم : هک  تسا  راگدرورپ 

سیلبا ثیدح 

: مدرک ضرع  دننایک ؟ نایعیش ]  ] امش هب  مدرم  نیرتریگتخس  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : بیعـش  نب  بوقعی  [ 105]
هدـناوخ ار  اهنآ  سیلبا  دومرف : منادیمن . مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ نآ  لیلد  ینادیم  بوقعی ! يا  دومرف : همه . مدرگ ، تنابرق 
ناتنامرف دیاهدرکن و  شتباجا  امـش  یلو  هدناوخ  مه  ار  امـش  و  دناهدرب ، شنامرف  زین  اهنآ  هداد و  ناشنامرف  دناهدرک و  ناشتباجا  مه  اهنآ  و 

. تسا هدرک  دنمزآ  امش  دوجو  ببس  هب  ار  مدرم  سپ  دیاهدربن ، شنامرف  هداد و 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دب  ياهباوخ  ندید  ماگنه  لمعلا  روتسد  کی 

دید يدب  باوخ  يدرم  هاگ  ره  هدومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : راّمع  نب  ۀیواعم  [ 106]
______________________________

دنخـشیر هب  اـیند ] رد   ] ار ناـنآ  اـیآ  مینیبیمن ؟ میدرمـشیم  رارـشا  هرمز ]  ] زا ار  ناـنآ  اـم  هـک  ار  ینادرم  هـک  تـسا  هدـش  هـچ  ار  اـم  ( » 1)
(. هیآ 62 و 63 هروس ص / ( »؟ دتفایمن اهنآ  رب  ام ] ي   ] اهمشچ ای  میتفرگیم 

(. هیآ 64 هروس ص / « ) تسا تسار  اعطق  شتآ  لها  هلداجم  نیا  ( » 2)
184 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

اَّلِإ ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  دیوگب : دتلغب و  رگید  يولهپ  هب  هدیباوخ  نآ  رب  هک  ییولهپ  زا  دیاب 
هچنآ ّرش  زا  دنرب  هانپ  نادب  شیوخ  ياههدنب  لسرم و  ناربمایپ  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف  هچنآ  هب  مربیم  هانپ  دیوگب : سپس  و  «، 1  » ِهَّللا ِنْذِِإب 

. میجر ناطیش  ّرش  زا  مدید و  باوخ  رد 

دوب هدید  هک  یباوخ  هراب  رد  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  روتسد 

مالّـسلا اهیلع  همطاف  هک  یباوخ  هراب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  درولا  وبا  [ 107]
شاهتـسیاش بوخ و  ناگدنب  وا و  لسرم  ناربمایپ  وا و  بّرقم  ناگتـشرف  دنربیم  هانپ  هچ  نادب  مربیم  هانپ  وگب : دومرف : ناشیا  هب  دوب  هدید 

راب هس  تپچ  يولهپ  زا  سپـس  و  تسین ، مهاوخلد  هچنآ  ای  دسر و  يدـب  نم  هب  نآ  زا  ادابم  هک  مدـید  باوخ  هب  بش  نیا  رد  هچنآ  ّرـش  زا 
. درگب

سفن هبساحم  ثیدح 

دهاوخن يزیچ  شیادـخ  زا  دریگب  میمـصت  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : ثایغ  نب  صفح  [ 108]
دنوادخ هاگ  ره  سپ  دشاب ، هتشادن  ناحبس  يادخب  زج  يدیما  ددرگ و  دیمون  دنراد  مدرم  هچنآ  ره  زا  دیاب  دنک  اطع  وا  هب  دوخ  هچنآ  رگم 

هکنآ زا  شیپ  دـینک  هبـساحم  ار  دوخ  امـش  سپ  دـنک . اـطع  يو  هب  هکنآ  رگم  دـهاوخن  ادـخ  زا  يزیچ  دـنادب  وا  بلق  زا  ار  نیا  ّلـج  ّزع و 
ار هیآ  نیا  سپـس  و  دـماجنایم ، لوط  هب  لاس  رازه  مادـک  ره  رد  گنرد  هک  تسا  هاگتـشادزاب  هاجنپ  تماـیق  رد  اریز  دـننک ، ناتهبـساحم 

«. 2  » َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  دناوخ :
______________________________

چیه ادـخ  نامرف  هب  زج  یل ]  ] دـنادرگ و گنتلد  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  اـت  تسا  ناطیـش  تآاـقلا ]  ] زا افرـص  ییاوجن  ناـنچ  ( » 1)
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(. هیآ 10 هلداجم / هروس  « ) دناسریمن اهنآ  هب  یبیسآ 
(. هیآ 5 هدجس / هروس  « ) دوریم الاب  وا  يوس  هب  تسا  لاس  رازه  دیرامشیمرب - نایمدآ ]  ] امش هک  نانچنآ  شرادقم - هک  يزور  رد  ( » 2)

185 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تجاح ندروآرب  رفس و  ماگنه  رد  هیجوت  ود 

ورف هوک  زا  یگنس  هبنـش  زور  رد  رگا  هک  دور  نوریب  هبنـش  زور  دیاب  دنک  رفـس  گنهآ  هک  ره  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 109]
، دنک بلط  هبنـشهس  زور  ار  نآ  دیاب  تشگ  تخـس  شزاین  ندروآرب  هک  ره  و  دنادرگرب ، شتـسخن  ياج  هب  ار  نآ  ناحبـس  دنوادخ  دـتلغ 

. درک مرن  دواد  يارب  ار  نهآ  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  هچ ،

تمایق زور  رد  مدرم  لاح  فصو 

هب زج  سک  ره  شکرت ، رد  دنریت  نوچمه  دنتسیاب  دنوادخ  ربارب  رد  هک  زیختـسر  زور  هب  مدرم  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 110]
. دور وس  نآ  وس و  نیا  دناوتیمن  هک  شکرت  رد  ریت  نوچمه  دباییمن  یناکم  دوخ  ياپ  ياج  رادقم 

هفوک ياهغاب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شدرگ  ناتساد 

دزن دیـسر و  ییامرخ  هلخن  هب  سپ  درکیم ، شدرگ  هفوک  ياهغاب  نایم  رد  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : صفح  [ 111]
ییاعد داد و  هیکت  هلخن  هب  سپس  و  مدرمشرب ، حیبست  رکذ  دصناپ  وا  هدجس  کی  رد  نم  تخادرپ و  دوجس  عوکر و  هب  تفرگ و  وضو  نآ 

: دومرف میرم  هب  دنوادخ  هک  تسا  ياهلخن  نامه  نیا  دنگوس  ادخب  صفح ! يا  دومرف : سپس  و  دناوخ ،
«. 1  » اِینَج ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو 

مالّسلا هیلع  ییحی  ترضح  نابز  زا  ترخآ  ایند و  هنیزه  نیمأت 

زا يزیچ  هب  اما  دشاب ، تخس  ود  ره  ترخآ  ایند و  هنیزه  نیمأت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 112]
زا شیپ  يراکهبت  ینیبیم  هکنآ  رگم  يربیمن  تسد  ایند  هنیزه 

______________________________

(. هیآ 25 میرم / هروس  « ) دزیریم هزات  يامرخ  وت  رب  ناکتب ، ریگب و ]  ] دوخ فرط  هب  ار  امرخ  تخرد  هنت  و  ( » 1)
186 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دناسر يرای  وت  هب  نآ  يروآ  عمج  رد  ات  یباین  يروای  هک  مه  ترخآ  هنیزه  نیمأت  رد  و  تسا ، هدرب  تسد  نادب  وت 

( نمؤم ای  رفاک   ) ادخ ریغ  زا  نمؤم  تجاح  عفر  بلط 

ای رفاـک  دزن  شایتخـس ، زاـین و  حرـش  هک  ینمؤم  ره  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگیم : راّـمع  نب  سنوی  [ 113]
حرش هک  ینمؤم  ره  و  تسا ، هدرب  شنانمـشد  زا  یکی  دزن  ار  لج  ّزع و  دنوادخ  تیاکـش  ییوگ  هک  تسا  نانچ  درب  دوخ  بهذم  فلاخم 

. تسا هدرب  دنوادخ  دزن  تیاکش  ییوگ  درب  ینمؤم  دزن  یتخس  زاین و 

نامیلس ترضح  تلحر  ناتساد 
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: هک درک  یحو  دواد  نب  نامیلس  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 114]
نیا هک  دید  نامیلـس  يزور  دومرف : دنیوگ . هبونرخ »  » نادب هک  دـیآرب  سدـقملا  تیب  زا  هک  تسا  یتخرد  تگرم  نامز  ندیـسر  ارف  هناشن 

. تسا هدروآرب  رس  سدقملا  تیب  زا  تخرد 
شبارحم يوس  هب  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد  موشیم ، هدـناوخ  هبونرخ  تفگ : خـساپ  رد  نآ  و  يراد ؟ مان  هچ  تفگ : تخرد  نآ  هب  ناـمیلس 
دندرکیم وا  تمدخ  همه  سنا  نج و  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  درک . یهت  هقرخ  تعاس  نامه  دز و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  نآ  رد  تفاتش و 

شبارحم رد  وا  هک  دـندیدیم  ماش  ماب و  ره  هدرمن . تسا و  هدـنز  نامیلـس  هک  دندیـشیدنایم  اهنآ  هک  ییاج  ات  دنتفاتـشیم  وا  نامرف  هب  و 
ياهدینشن ایآ  داتفا . نیمز  رب  ور  هب  نامیلس  تسکش و  اصع  دروخب و  ار  نآ  دمآ و  دیدپ  هنایروم  شیاصع  رد  هکنآ  ات  تساجرب  هداتسیا و 

«. 1  » ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  دیامرفیم : دنوادخ  هک 
______________________________

« دـندنامیمن یقاب ]  ] روآتّفخ باذـع  نآ  رد  دنتـسنادیم  بیغ  رگا  هک  دـیدرگ  نشور  ناـیّنج  يارب  داـتفا  ورف  نامیلـس ]  ] نوچ سپ  ( » 1)
(. هیآ 14 أبس / هروس  )

187 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  دروخرب  رد  ناکرشم  هب  دنوادخ  باطخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هاگ  ره  ناکرـشم  داد  ربخ  نم  هب  هَّللا  دـبع  نب  رباج  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  [ 115]
ار وا  ادخ  لوسر  ات  دیـشکیم  رـس  رب  هماج  يرگید  دشیم و  مخ  رمک  ات  یکی  تسا  فاوط  لوغـشم  ادـخ  هناخ  نوماریپ  هک  دنتـشذگیم 
ام َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  ْمَُهباِیث  َنوُشْغَتْـسَی  َنیِح  الَأ  ُْهنِم  اوُفْخَتْـسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ  داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  ناحبـس  دنوادخ  دـنیبن و 

«. 1  ... » َنُوِنْلُعی

شنیرفآ بتارم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس 

ار تمحر  یـشکرس و  زا  شیپ  ار  يربنامرف  دیرفآ و  خزود  زا  شیپ  ار  تشهب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 116]
شیپ ار  رون  هام و  زا  شیپ  ار  دیـشروخ  گرم و  زا  شیپ  ار  یگدنز  نامـسآ و  زا  شیپ  ار  نیمز  دـشر و  زا  شیپ  ار  ریخ  بضغ و  زا  شیپ 

. یکیرات زا 

شنیرفآ بتارم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس 

ار ادخ  دیرفآ و  هبنش  کی  زور  ار  ریخ  دنوادخ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  مدینـش  دیوگیم : نانـس  نب  هَّللا  دبع  [ 117]
و دیرفآ ، ار  اهنآ  ياهتوق  هبنـش  هس  زور  و  دیرفآ ، ار  اهنیمز  هبنـشود  هبنـش و  کی  زور  رد  و  دـشاب ، هدـیرفآ  ریخ  زا  شیپ  ار  رـش  هک  دزـسن 

ِتاوامَّسلا َقَلَخ  هک ... : راگدرورپ  نخس  موهفم  تسا  نیا  و  دیرفایب ، هعمج  زور  ار  اهنآ  ياهتوق  و  هبنشجنپ ، هبنشراهچ و  زور  ار  اهنامـسآ 
«. 2  ... » ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو 

______________________________

ار ناشیاههماج  نانآ  هک  هاگنآ  دیشاب  هاگآ  دنراد  هتفهن  وا  زا  ار ] دوخ  زار   ] ات دنـشوکیم ] و   ] دننادرگیم لد  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  ( » 1)
(. هیآ 5 دوه / هروس  « ) دننادیم دنرادیم ، راکشآ  ار  هچنآ  هتفهن و  ار  هچنآ  ادخ ]  ] دنشکیم رس  رب 
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(. هیآ 4 هدجس / هروس  « ) دیرفآ ماگنه  شش  رد  تسا  ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ( » 2)
188 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

فارعا هروس  تایآ 16 و 17  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف 

ْنِم َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  َمیِقَتْـسُْملا * َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقََأل  هیآ ... : نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : هرارز  [ 118]
وت و دصق  ناطیش  انامه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرک و  شـسرپ  « 1  » َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِـجت  َو ال  ْمِِهِلئامَـش  ْنَع  َو  ْمِِهناْمیَأ  ْنَع  َو  ْمِهِْفلَخ 

. تسا هدش  غراف  نارگید  راک  زا  دراد و  ار  وت  نارای 

نافلاخم هعیش و  ثیداحا 

. دنک یظفاحادخ  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  ات  دمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  روباس  نب  ییحی  دیوگیم : یمعثخ  دیلو  نب  ردب  [ 119]
دنگوس ادخب  تسین ، قح  رب  دنک  تفلاخم  امش  اب  هکنآ  دیتسه و  قح  رب  امش  هک  دنگوس  ادخب  ناه ، دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دنک نشور  ار  امش  مشچ  يدوز  هب  دنوادخ  مراد  دیما  تفر و  دیهاوخ  تشهب  هب  امش  مرادن  کش  نم  هک 
هدرک در  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دـنک  در  تماما ]  ] رما نیا  رد  ارم  هکنآ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 120]

هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دریذپن  وت  زا  ار  رما  نیا  هک  ره  دمحم ! ابا  يا  دومرف : خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟
. تسا دیهش  رما ، نیا  رد  امش  هدرم  دّمحم ! ابا  يا  تسا . هتفریذپن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  تسا و  هتفریذپن  مّلس  هلآ و 

. دروخیم يزور  ادخ  دزن  هک  تسا  ياهدنز  دریمب  مه  رتسب  رب  هچ  رگا  دنگوس  ادخب  يرآ ، دومرف : دریمب ؟ رتسب  رب  هچ  رگا  مدرک : ضرع 
رتینتشاد تسود  نم  دزن  مدرم  زا  کی  چیه  دنگوس  ادخب  ناه ، دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : بیبح  [ 121]

يوریپ ناشـسوه  يوـه و  زا  یـضعب  دـناهتفرگ و  ار  دوـخ  يأر  اـهنآ  زا  یخرب  دـناهدومیپ ، ار  ینوگاـنوگ  ياـههار  مدرم ، تسین . امـش  زا 
ياهراپ دننکیم و 

______________________________

زا تسار و  فرط  زا  ناشرس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  هاگنآ  تسـشن . مهاوخ  وت  تسار  هار  رـس  رب  امتح  نانآ  نتفیرف ]  ] يارب مه  نم  ( » 1)
(. هیآ 16 و 17 فارعا / هروس  « ) تفای یهاوخن  رازگرکش  ار  ناشرتشیب  مزاتیم و  اهنآ  رب  ناشپچ  فرط 

189 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
رضاح اههزانج  رـس  رب  یـشوک . تخـس  ینمادکاپ و  داب  امـش  رب  سپ  تسا ، رادهشیر  هک  دیاهدناتـس  ار  يرما  امـش  اهنت  دنتیاور و  رادفرط 

قح شاهیاسمه  هک  درادن  مرش  امش  زا  یکی  ایآ  دیدرگ . رـضاح  دجاسم  رد  زامن  يارب  دوخ  تعامج  اب  دیور و  نارامیب  رادید  هب  دیوش و 
. دسانشن ار  شاهیاسمه  قح  وا  دسانشب و  ار  وا 

تاکز دـیرادیم و  اپب  زامن  هک  دـیتسین  دونـشخ  ایآ  کـلام ! يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : ینهج  کـلام  [ 122]
. دیوریم تشهب  هب  دیتسه و  رادنتشیوخ  دیهدیم و 

دـنک و تنعل  ار  نانآ  دـیایب و  زیختـسر  زور  هکنآ  رگم  دـننک  يوریپ  ماما  کی  زا  ایند  رد  هک  دنتـسین  یناسک  مدرم  نیا  اـنامه  کـلام ! يا 
نانوچ رما  نیا  رد  امـش  هدرم  دنگوس  ادـخب  کلام ! يا  دـنراد . امـش  نانوچ  یعـضو  هک  یناسک  امـش و  زج  دـننک  تنعل  ار  نآ  مه  ناشیا 

. تسا هدز  ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يدیهش 

وا ناوریپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  تلزنم  رد  ثیدح 
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تـسود امـش  و  دنتـسسگ ، مدرم  دیتسویپ و  امـش  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگیم : یـسانک  ریـشب  [ 123]
یّلص دّمحم  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  انامه  تسا ، تسرد  نآ  دنتفرگ و  هدیدان  مدرم  دیتخانش و  امـش  و  دندرک ، يزوتهنیک  مدرم  دیتشاد و 
ادخ ّلج و  ّزع و  دنوادخ  هار  رد  هاوخریخ  دوب  ياهدنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  تفرگ ، دوخ  هدـنب  دریگ  دوخ  ربمایپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

: تسا راکـشآ  ادخ  باتک  رد  ام  قح  انامه  تشاد . تسود  ار  وا  مه  ادـخ  تشاد و  تسود  ار  لج  ّزع و  دـنوادخ  وا  دوب ، وا  هاوخریخ  مه 
و تسا ، هدرک  بجاو  ار  ام  زا  يربنامرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  میتسه  یموق  ام  و  تسام ، زا  لافنا  هک  نانچ  تسام  نآ  زا  لاوما  هدـیزگرب 

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنتسین . روذعم  نآ  نتخانشن  هب  مدرم  هک  دینکیم  يوریپ  یماما  زا  امش 
هب هک  يربنامرف  داب  امـش  رب  تسا . هدرم  تیلهاج  نارود  رد  هک  یـسک  ناـنوچ  تسا  هدرم  دـشاب  هتـشاد  یماـما  هکنآ  نودـب  دریمب  هک  ره 
درک تلحر  هک  يرامیب  نآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  انامه  دومرف : سپس  و  دیاهدید ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  امـش  قیقحت 

: دومرف سپس  و  دینادرگرب ، ود  ره  زا  يور  دندمآ  نوچ  و  دنداتسرف ، دوخ  ردپ  ود  دزن  رسمه  ود  نآ  دیناوخب . ارم  تسود  دومرف :
190 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّـسلا هیلع  یلع  دزن  یـسک  سپ  تفگیم . نخـس  ام  اـب  تساوخیم  ار  اـم  رگا  تسا ، هدـید  ار  اـم  دـنتفگ : ود  نآ  دـیناوخب . ارم  تسود 
دیسر نایاپ  هب  رادید  نیا  هک  یماگنه  تفگ و  نخس  رایـسب  وا  اب  تخادنا و  وا  يور  ار  دوخ  دمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  سپ  دنداتـسرف .

هدوـشگ رگید  باـب  رازه  یباـب  ره  زا  هک  ملع  زا  باـب  رازه  تفگ  نم  هـب  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  تـفگ ؟ هـچ  وـت  هـب  دـنتفگ : ود  نآ 
. ددرگیم

يزور تعسو  يارب  هیجوت  کی 

هَّللا یّلـص  ربمایپ  نوچ  هک  دننکیم  تیاور  مدرم  انامه  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دـیوگیم : عیزب  نب  رمع  نب  یـسوم  [ 124]
مالّسلا هیلع  ماما  درکیم ؟ نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ایآ  تشگیمزاب  رگید  یهار  زا  تفریم  یهار  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. تسا رتروآ  يزور  راک  نیا  دومرف : نم  هب  سپس  و  نک ، نینچ  زین  وت  منکیم و  نینچ  مه  نم  و  يرآ ، دومرف :

نمؤم ردارب  يوربآ  ظفح  رد  ثیدح 

ار نآ  هک  دسریم  يربخ  مناردارب  زا  یکی  زا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگیم : لضف  نب  دـمحم  [ 125]
مالّسلا هیلع  ماما  دننکیم . لقن  وا  زا  ار  نآ  يدامتعا  دروم  هورگ  هک  نآ  اب  دوشیم  نآ  رکنم  يو  مسرپیم  وا  دوخ  زا  یتقو  مدنـسپیمن و 

وا دنهد و  یهاوگ  وت  دزن  هدنروخ  دنگوس  هاجنپ  رگا  و  نک ، بیذکت  تردارب  نوماریپ  ار  تمـشچ  شوگ و  دّمحم ! يا  دومرف : خـساپ  رد 
ددرگ وا  یتشز  بجوم  هک  نکن  رشتنم  ار  يربخ  وا  زا  و  نک ، بیذکت  ار  نانآ  نخس  قیدصت و  ار  دوخ  ردارب  نخس  دیوگ  يرگید  نخس 

ِیف ُۀَشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف : اهنآ  هراب  رد  دـنوادخ  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  زا  ینک  نینچ  رگا  هک  دزیرب  ار  شیوربآ  و 
«. 1  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

______________________________

« دوب دهاوخ  درد  رپ  یباذع  نانآ  يارب  دنک  ادیپ  عویـش  دـناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  نایم  رد  يراکتـشز  هک  دـنراد  تسود  هک  یناسک  ( » 1)
(. هیآ 19 رون / هروس  )

191 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دوش دلوتم  مالسا  رد  هک  یسک  ثیدح 
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هتـسباو دنک  لمع  نادب  دراد و  يدـهع  هک  ره  و  تسا ، برع  دوش  هداز  دازآ  مالـسا ، رد  هک  ره  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 126]
. دوش هدرمش  رجاهم  درآ  مالسا  شیوخ  تبغر  هب  هک  ره  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

مالسا تمعن  هدنراد  ثیدح 

زیچ هس  زا  دناسر و  ماش  هب  ار  دادماب  هک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 127]
تسا رادروخرب  تینما  زا  تسا و  ملاس  شندب  هک  یلاح  رد  دناسر  ماش  هب  ار  ماب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . مامت  وا  رب  ایند  دشاب  رادروخرب 

. تسا مالسا  نامه  نیا  هک  ددرگ  مامت  مه  وا  يورخا  يویند و  تمعن  دشاب  هتشاد  مه  یمراهچ  رگا  و  دراد ، ار  زور  نامه  هشوت  و 

نخس تلیضف  رد  ثیدح 

: دومرف تفگ  نخس  رایسب  ناشیا  اب  هک  يدرم  هب  شردپ ] زا  لقن  هب   ] مالّسلا هیلع  قداص  ماما  [ 128]
اهنت تسا و  هداتـسرفن  هرقن  الط و  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  نادـب  يرامـشیم ؟ زیچان  راوخ و  ار  دوخ  نخـس  ایآ  درم ! يا 

. دناهدناسانشیم مدرم  هب  شیاهدومنهر  اههناشن و  نخس و  نامه  اب  ار  دوخ  يادخ  تسا و  هدوب  نخس »  » نامه اهنآ  گرب  زاس و 

ناسنا رب  گرم  یگهریچ  اههدیرفآ و  رب  ناسنا  یگهریچ  رد  ثیدح 

هک هداد  رارق  یهدنامرف  نآ  رب  هکنآ  رگم  تسا  هدیرفاین  ار  ياهدیرفآ  دنوادخ ، دیامرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  [ 129]
دندیـشوج و دـندیلاب و  دوخ  رب  دـیرفایب  ار  بیـش  ياهایرد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دراد ، یگریچ  نآ  رب 

ایرد درتسگ و  درک و  نهپ  ایرد  تشپ  رب  ار  نآ  دیرفآ و  ار  نیمز  دنوادخ  و  تفای ؟ دناوت  یگریچ  ام  رب  زیچ  هچ  دنتفگ :
192 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

؟ ددرگ هریچ  نم  رب  زیچ  هچ  تفگ : دیلاب و  دوخ  رب  نیمز  دومرف : سپس  دش . نیمز  مار 
دش و مارآ  نیمز  ناسنیدب  و  دنازرلن ، دراد  دوخ  رب  هچ  ره  دباین و  لزلزت  ات  دیبوک  نیمز  رب  ییاهخیم  نوچمه  دیرفآ و  ار  اههوک  دـنوادخ 
ات دیرفآ  ار  نهآ  دنوادخ  و  دش ؟ دـناوت  هریچ  ام  رب  زیچ  هچ  دـنتفگ : دـندیزارف و  ندرگ  دـندیلاب و  نیمز  رب  اههوک  سپـس  دـیدرگ  اجرباپ 

شتآ دنوادخ  و  دناوت ؟ یگریچ  نم  رب  زیچ  هچ  تفگ : دیلاب و  اههوک  رب  نهآ  سپـس  دنتفرگ . مارآ  دوخ  ياج  رد  اههوک  دـیرب و  ار  اهنآ 
نم رب  زیچ  هچ  تفگ : دـیلاب و  دوخ  رب  درک و  داـیرف  دیـشکرب و  هلعـش  شتآ  سپـس  تشگ ، راوخ  نهآ  درک و  بآ  ار  نهآ  هک  دـیرفآ  ار 

؟ تفای دناوت  یگریچ 
زیچ هچ  تفگ : دیـشوج و  دیلاب و  دوخ  رب  بآ  سپـس  دش . راوخ  زین  شتآ  ناسنیدب  و  درک ، شوماخ  ار  نآ  هک  دیرفایب  ار  بآ  دنوادخ  و 

زا ار  نآ  تخیر و  نوریب  دوب  نآ  يافرژ  رد  ار  هچنآ  دروآرد و  تکرح  هب  ار  نآ  جاوما  هک  دیرفآ  ار  داب  دنوادخ  و  دـبای ؟ یگریچ  نم  رب 
رب زیچ  هچ  تفگ : دیـشک و  نماد  تخادنا و  هار  هب  نافوط  دیلاب و  دوخ  رب  داب  سپـس  دش . راوخ  زین  بآ  ناسنیدـب  و  تشادزاب ، دوخ  رتسب 

ناهن ار  دوخ  نآ  زج  داب و  زا  هک  تفرگرب  ار  نآ  دیـشیدنا و  هراچ  دیزاغآ و  نتخاس  هک  دـیرفآ  ار  ناسنا  دـنوادخ  و  دـناوت ؟ یگریچ  نم 
و دراد ؟ نم  زا  شیب  یتردـق  زیچ  هچ  تفگ : تشادرب و  شروـش  هب  رـس  ناـسنا  سپـس  و  دـش . راوـخ  مه  داـب  بیترت  نیدـب  و  تـشادیم ،
هک لابم  دوخ  رب  دومرف : وا  هب  دنوادخ  دیزاغآ و  ندیلاب  زین  گرم  و  دش ، هدیـشک  يراوخ  هب  زین  ناسنا  دیرفآ و  وا  يارب  ار  گرم  دنوادخ 

و درک ، مهاوخن  هدنز  ار  وت  تسا  هدنز  یکانمیب  ای  يراودیما  ات  زگره  رگید  دیرب و  مهاوخ  رس  یخزود  یتشهب و  هورگ  ود  نایم  ار  وت  نم 
دنرایسب هچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  هانگ . رب  هقدص  ییوخدنت و  رب  يزرورهم  دبای و  یگریچ  مشخ  رب  يرابدرب  دومرف : زین 

! دنراد یگریچ  يرگید  رب  هک  ییاههدیدپ 
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یشیدنا تبقاع  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شرافس 

شرافس نم  هب  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دمآ و  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : دیوگیم  هقدص  نب  ةدعسم  [ 130]
منک تشرافس  رگا  دومرف : وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نک .

193 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
یّلص ربمایپ  داد . يرآ  خساپ  درم  نآ  راب  ره  درک و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تفریذپ . یهاوخ  ار  نآ 

تـسرد رگا  شیدـنیب ، نآ  ماجنارـس  رد  يدرک  يراک  گنهآ  هاگ  ره  هک  منکیم  شرافـس  وت  هب  نم  دومرف : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. شکب تسد  نآ  زا  دوبن  تسرد  رگا  هدب و  ماجنا  دوب 

سک هس  رب  ندرک  محر  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  شرافس 

نانادان نامز  رد  هک  یملاع  هتشگ و  تسدیهت  هک  يرگناوت  هدش و  راوخ  هک  يزیزع  هب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  [ 131]
. دیریگ محر  دش  هابت 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یقالخا  هیصوت  دنچ 

: دومرف شنارای  هب  يزور  مدینش  قداص  ماما  زا  هک : دیوگیم  هقدص  نب  ةدعسم  [ 132]
هک دیناسرن  شیهاگآ  هب  دهدیم  نت  نادب  وا  هک  ار  يدب  نآ  و  دـینکن ، شـشودخم  وا  ياهبیع  نایب  اب  درک  يور  امـش  هب  هناتـسود  هک  ره 

. وا نانیشناج  قالخا  زا  هن  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  قالخا  زا  هن  نیا 
دوریم و نایم  زا  لام  اریز  لام ، هن  تسا  بدا  نارـسپ  يارب  ناردـپ  ثرا  نیرتهب  انامه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگیم : يوار 

. تسا ملع  بدا ، زا  ناشیا  روظنم  دیوگیم : هدعسم  دنامیم . بدا 
يزومآ بدا  هب  ار  زور  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب  هدـنام  یقاـب  ترمع  زا  مه  زور  ود  رگا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : يوار 

: دش ضرع  یناتس . يرای  تگرم  زور  يارب  نآ  زا  ات  زادرپب 
. ینکیم شراوتسا  يرورپیم و  بوخ  يراذگیم  اج  هب  هچنآ  دومرف : مناتس ؟ يرای  هنوگچ 

قفانم صخـش  انامه  دـعب ، اما  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  تشون : يدرم  هب  ار  هماـن  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : يوار 
صخـش هب  ار  دـنپ  نیا  هچ  رگا  دریگیم  يراگزیهرپ  دـنپ  دنمتداعـس  ناـسنا  و  درادـن ، دوشیم  ناـنمؤم  تداعـس  بجوم  هچنآ  رد  یتبغر 

. دنهد يرگید 
194 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هدننکتسم هباشون  تّذل  ياج  هب  هعتم  تّذل  رد  ثیدح 

نآ زا  نیا  و  دنتسه ، ییورود  راتفرگ  امش  زج  مدرم ، ملسم ! رسپ  يا  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم  ملـسم  نب  دمحم  [ 133]
مـشخ هب  ار  ادـخ  هچنآ  مدرم  دـیزاسیم و  راکـشآ  دـنراد  تسود  مدرم  ار  هچنآ  دـیراد و  ناـهن  دـهاوخ  ادـخ  ار  هچنآ  امـش  هک  تـسور 

رهم امـش  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  ملـسم ! رـسپ  يا  دـننکیم . ناـهنپ  دراد  تسود  ادـخ  ار  هچنآ  دـنزاسیم و  راکـشآ  دروآیم 
. تسا هدومرف  رّرقم  ناتیارب  ار  نانز  هعتم  هدننکتسم  ياههباشون  ياج  هب  هدیزرو و 
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نومأم يدهعتیالو  شریذپ  طرش  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ثیدح 

رد هک  یناسک  یخرب  هب  شاک  نسحلا ! ابا  يا  تفگ : نم  هب  نومأم  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگیم : دالخ  نب  رمعم  [ 134]
وت هب  مه  نم  ینک  يرادافو  نم  هب  وت  رگا  متفگ : وا  هب  دومرف : ماما  یتشونیم . ياهمان  دناهدیروش  ام  رب  دـنربیم و  نامرف  وت  زا  یحاون  نیا 
هن مراـمگ و  یمکاـح  هن  منک ، یهن  هن  مهد و  یناـمرف  هن  هکنآ  طرـش  هب  مدـمآرد  يدـهعتیالو ]  ] رما نیا  رد  نم  اـنامه  منکیم . يراداـفو 

. دوزفین نم  رب  یتمعن  چیه  مدش  دراو  نادب  هک  يرما  منک . رانکرب 
اج نآ  رد  مدرکیم و  دش  دمآ و  هنیدم  ياههار  رد  مدشیم و  راوس  ار  مغالا  تشاد ، ذوفن  برغ  قرـش و  رد  ماهمان  مدوب و  هنیدم  رد  نم 

هیلع ماما  مدروآیمرب . ار  نآ  ناکما  تروص  رد  هکنیا  رگم  درکیمن  نم  زا  یـشهاوخ  اهنآ  زا  سک  چیه  دوبن و  نم  زا  رتزیزع  سک  چـیه 
. منکیم افو  مداد  وت  هب  هک  یلوق  هب  تفگ : نم  هب  نومأم  سپس  دومرف : مالّسلا 

رفس بادآ  رد  ثیدح 

درک رفـس  گـنهآ  هاـگ  ره  هک  تسا  ناملـسم  رب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  لـقن  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 135]
. دنور شرادید  هب  دمآ  رفس  زا  هاگ  ره  هک  تسوا  ناردارب  رب  و  دنک ، هاگآ  ار  شناردارب 

195 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تسا هنتف  هیام  تغارف  یتسردنت و 

: دناهداتفا هنتف  هب  نآ  رد  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  تشرس  ود  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  [ 136]
. يراکیب یتسردنت و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یقالخا  هیصوت  ود 

و دیهوکن ، دش ، نامگدب  وا  هب  هک  ار  یسک  دیابن  دهد  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  شیوخ  هک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  [ 137]
. دوب دهاوخ  شدوخ  تسد  هب  وا  رایتخا  دناشوپ  ار  شّرس  هک  ره 

تشهب رد  رفعج »  » رهن فصو  رد 

هدـیمان رفعج  هک  تسا  يرهن  تشهب  رد  تسا : هدومرف  نم  هب  مردـپ  دوـمرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  دـیوگیم  ناذاـش  [ 138]
همه و  تسا ، هدش  هداد  ياج  خاک  رازه  یخاک  ره  رد  دراد و  رارق  خاک  رازه  نآ  رد  هک  تسا  دیپس  يّرد  نآ  تسار  هرانک  رب  و  دوشیم ،

ره رد  دراد و  رارق  خاک  رازه  نآ  رد  هک  تسا  يّرد  شپچ  هرانک  رب  و  تسوا ، نادـناخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نآ  زا  نآ 
. تسا میهاربا  نادناخ  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  نآ  زا  همه  نیا  و  رگید ، خاک  رازه  یخاک 

دشوکب ناناملسم  ظفح  رد  هک  یهورگ  يزوریپ  رد  ثیدح 

یهورگ بیـصن  يزوریپ  هکنیا  رگم  دـنوشن  وربور  رگید  کی  اـب  لـطاب  لـها  زا  هورگ  ود  زگره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 139]
. دننکیم ظفح  رتهب  ار  ناناملسم  هک  ددرگ 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


اهلد تشرس  نایز و  دوس و 

. دناسر نایز  نادب  هک  ره  اب  ینمشد  دناسر و  دوس  نادب  هک  ره  یتسود  رب  دناهدش  هتشرس  اهلد  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 140]
196 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

شزوپ نتفریذپ  ندرک و  یبوخ  هب  رما 

نب دّمحم  مردپ  مناج ! رـسپ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  مردـپ  هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  [ 141]
دوب هتفرگ  ارم  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  دومرف : ماهتفرگ و  ار  وت  تسد  نم  هچناـنچ  تفرگ  ارم  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
اجب يراک  دـشاب  وا  هتـسیاش  وا  رگا  نک ، یبوخ  وا  هب  تساوخ  یبوخ  وت  زا  هک  ره  مناج ! رـسپ  دومرف : ماهتفرگ و  ار  وت  تسد  نم  هچناـنچ 

دناسر وت  پچ  تمس  هب  ار  دوخ  داد و  تمانشد  تتسار  تمس  رد  يدرم  رگا  و  ینآ . هتـسیاش  دوخ  وت  دشابن  نآ  هتـسیاش  رگا  و  ياهدرک ،
. ریذپب ار  ششزوپ  تساوخ  شزوپ  و 

ناحبـس دنوادخ  تشاد . رارق  بآ  رب  یهلا  شرع  دوب و  بآ  زیچ  همه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  [ 142]
ّزع و دنوادخ  و  تساخرب ، يدود  نآ  یشوماخ  زا  دریگ و  یشوماخ  ات  داد  نامرف  شتآ  هب  و  دیشکرب ، نیشتآ  هلعـش  بآ  نآ  ات  داد  نامرف 

ینمـشد رگید  کـی  اـب  داـب  شتآ و  بآ و  سپـس  دـیرفآ ، رتسکاـخ  زا  ار  نیمز  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  و  دـیرفایب ، دود  زا  ار  اهنامـسآ  ّلـج 
داب هب  دنوادخ  و  یهلا ، هاپـس  نیهم  منم  تفگ : داب  و  یهلا ، هاپـس  نیهم  منم  تفگ : شتآ  و  یهلا ، هاپـس  نیهم  منم  تفگ : بآ  دـندیزاغآ .

. نم هاپس  نیهم  ییوت  هک : داتسرف  یحو 

شنیرفآ هاگتسد  تمظع  نایب  شورف و  رطع  بنیز  ثیدح 

نارتخد نانز و  دزن  دوب  چول  ینز  هک  شورف  رطع  بنیز  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  یمـشاه  دـیز  نب  نیـسح  [ 143]
. دوب نانآ  نایم  رد  بنیز  هک  یلاح  رد  دمآ  هناخ  هب  ربمایپ  يزور  تخورفیم . رطع  نانآ  هب  دمآیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

خـساپ رد  بنیز  دوشیم  وبـشوخ  ام  هناـخ  ییآیم  اـم  هناـخ  هب  وت  هاـگ  ره  دومرف : درک و  وا  هب  ور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
ار نآ  یشورفیم  رطع  هاگ  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسا . رتوبشوخ  تدوخ  شوخ  يوب  هب  وت  ياههناخ  هکلب  تفگ :

رتهدنیاپ ییاراد  يارب  رتکیدزن و  اوقت  هب  راک  نیا  هک  زیمایم  رگید  زیچ  اب 
197 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

امـش زا  ناحبـس  دنوادخ  تمظع  نوماریپ  ات  ماهدـمآ  مشورفب و  يزیچ  ماهدـماین  نم  کنیا  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  خـساپ  رد  وا  تسا .
: دومرف سپـس  و  تفگ ، مهاوخ  نخـس  وت  اب  نآ  زا  یـشخب  نوماریپ  هلالج ، ّلج  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  منک . شـسرپ 

هنکس زا  یلاخ  روانهپ و  ینیمزرـس  رد  هک  تسا  ياهقلح  نوچمه  هتفرگ  رارق  نآ  ریز  هچنآ  ربارب  رد  تسا  نآ  رب  هک  ره  نیمز و  نیا  انامه 
هداـتفا ترپ ، یتـالف  رد  هک  تسا  ياهقلح  نوـچ  تسا  نآ  ریز  هچنآ  ربارب  رد  تساـهنآ  رب  اـهنآ و  رد  هچنآ  اـب  ود  ره  نیا  و  دـشاب ، هداـتفا 
َنُهَْلثِم ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  دومرف ... : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دسریم ، یمتفه  هب  هکنآ  ات  یموس  تسا  نینچمه  و  تسا ،

. تسا هداتفا  ترپ  یتشد  رد  هک  تسا  ياهقلح  نوچمه  سورخ  تشپ  رب  تساهنآ  رب  هچنآ  تساهنآ و  رد  هچنآ  اـب  نیمز  تفه  نیا  و  «، 1»
و یتسه ، ياهزرم  يوس  نآ  رد  سورخ  نآ  ياپ  ود  تسا و  برغم  رد  شرگید  لاب  قرـشم و  رد  لاـب  کـی  هک  دراد  لاـب  ود  سورخ  نیا 

نآ و  ترپ ، رواـنهپ و  یتـشد  رد  تسا  ياهقلح  نوـچمه  هرخـص  يور  رب  تسا  نآ  رب  نآ و  رد  هک  ره  سورخ و  نآ  نـیمز و  تـفه  نـیا 
نیمز و تفه  نیا  و  دـشاب ، هداتفا  یترپ  روانهپ و  تشد  رد  هک  تسا  ياهقلح  نوچ  یهام  تشپ  رب  تسا  نآ  رب  نآ و  رد  هک  ره  اـب  هرخص 
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نیا و  ترپ ، یناـبایب  رد  تسا  ياهقلح  نوـچ  کـیرات  ياـیرد  رد  تسا  نآ  رب  نآ و  رد  هک  ره  اـب  یهاـم  نیا  هرخـص و  نیا  سورخ و  نیا 
نیا سپس  ترپ  یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  ناور  ياوه  رد  کیرات  يایرد  نیا  یهام و  نیا  هرخـص و  نیا  سورخ و  نیا  نیمز و  تفه 

نایاپ هب  يرث  هقبط  نیمه  رد  رشب  یهاگآ  و  «، 2  » يرَّثلا َتَْحت  ام  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  دومرف : توـالت  ار  هیآ 
رب نآ و  رد  هکنآ  ره  اب  يرث  نیا  اوه و  نیا  کیرات و  يایرد  نیا  یهام و  نیا  هرخـص و  نیا  سورخ و  نیا  نیمز و  تفه  نیا  و  دـسریم ،
نآ رد  نآ و  رب  هک  ره  اب  کـیدزن و  نامـسآ  اـب  همه  نیا  و  ترپ ، یناـبایب  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  تسخن  نامـسآ  ربارب  رد  همه  تسا  نآ 

نامسآ ود  نیا  و  ترپ ، یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  تسا  نآ  زارف  رب  هکنآ  دزن  تسا 
______________________________

(. هیآ 12 قالط / هروس  « ) دیرفآ نیمز  تفه  اهنآ  دننامه  نامسآ و  تفه  ( » 1)
(. هیآ 6 هط / هروس  « ) تسوا نآ  زا  تسا  كاخ  ریز  هچنآ  ود و  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ( » 2)

198 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
نآ رد  هکنآ  ره  اب  هس  ره  نیا  و  ترپ ، روانهپ و  ینابایب  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  تساـهنآ  زارف  رب  هکنآ  دزن  تسا  نآ  رب  نآ و  رد  هک  ره  و 
نآ رب  نآ و  رد  هک  ره  اهنآ و  همه  و  متفه ، نامسآ  هب  دسرب  ات  ترپ ، روانهپ و  یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  نیمراهچ  دزن  تسا  نآ  رب  و 

ناهن ییایرد  نآ  نامسآ و  تفه  نیا  و  ترپ ، روانهپ و  یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچ  تسا  هتفهن  نیمز  لها  زا  هک  ییایرد  ربارب  رد  تسا 
. ترپ یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچمه  گرگت  ياههوک  ربارب  رد 

ياههوک ناهن و  يایرد  نآ  نامـسآ و  تفه  نیا  و  «، 1  ... » ٍدََرب ْنِم  اهِیف  ٍلابِج  ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  دومرف .. : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
ناهن يایرد  نامسآ و  تفه  نیا  و  ترپ ، روانهپ و  ینابایب  رد  تسا  ياهقلح  نوچمه  دننادرگرـس  نآ  رد  اهلد  هک  ییاوه  ربارب  رد  گرگت 

ناهن و يایرد  نامـسآ و  تفه  نیا  و  ترپ ، روانهپ و  یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچمه  رون  ياـههدرپ  ربارب  رد  اوه  گرگت و  ياـههوک  و 
توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  و  ترپ ، روانهپ و  یناـبایب  رد  تسا  ياهقلح  نوچمه  یـسرک  ربارب  رد  رون  ياـههدرپ  اوه و  گرگت و  ياـههوک 

: دومرف
گرگت و ياههوک  ناهن و  يایرد  نامسآ و  تفه  نیا  و  «، 2  » ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  َو ال  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  ... 

یَلَع ُنمْحَّرلا  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  و  ترپ ، روانهپ و  یتشد  رد  تسا  ياهقلح  نوچمه  شرع  ربارب  رد  یـسرک  رون و  ياههدرپ 
. دننادرگرس نآ  رد  اهلد  هک  تسا  ییاوه  زا  شیپ  اههدرپ  نسح ، تیاور  رد  و  «. 3  » يوَتْسا ِشْرَْعلا 

______________________________

(. هیآ 43 رون / هروس  « ) دزیریم ورف  یگرگت  تساجنآ  رد  هک  هدز ] خی  ربا  زا   ] ییاههوک زا  نامسآ  زا  هک ] تسادخ   ] و ( » 1)
(. هیآ 255 هرقب / هروس  « ) گرزب يالاو  تسوا  تسین و  راوشد  وا  رب  اهنآ  يرادهگن  هتفرگرب و  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  یسرک  ( » 2)

(. هیآ 5 هط / هروس  « ) تسا هتفای  الیتسا  شرع  رب  هک  نامحر  يادخ  ( » 3)
199 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

فئاط رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نابزیم  ناتساد 

رد يدرم  هب  مالـسا  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک : دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  یـسانک  دیزی  [ 144]
درم نآ  هب  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  دنوادخ  نوچ  سپ  تشاد . یمارگ  ار  ربمایپ  وا  دش و  دراو  فئاط 

بلاط و وبا  میتی  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  وا  دنتفگ : وا  هب  هن . تفگ : تسا ؟ هداتـسرف  مدرم  يارب  ار  یـسک  هچ  دنوادخ  ینادیم  ایآ  دـش : هتفگ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دزن  درم  نآ  یتشاد . یمارگ  ار  وا  وت  دش و  دراو  وت  رب  فئاط  رد  زور  نالف  هک  تسا  یـسک  نامه 
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؟ یسانشیم ارم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : سپس  دش و  ناملسم  درک و  مالس  وا  رب  دمآ و 
رد تیلهاج  نارود  رد  وت  هک  متـسه  ياهناخ  ناـمه  بحاـص  نم  تفگ : درم  نآ  یتسیک ؟ وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

. متشاد یمارگ  ار  وت  نم  يدش و  دراو  نادب  فئاط  رد  زور  نالف 
اب مهاوخیم  دنفـسوگ  تسیود  وت  زا  تفگ : درم  نآ  تسیچ ؟ تزاـین  يدـمآ . شوـخ  دوـمرف : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

درم نیا  دومرف : دوخ  نارای  هب  سپس  و  دنهد ، يو  هب  دوب  هتساوخ  ار  هچنآ  ات  داد  روتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  شیاهناپوچ .
ینب نزریپ  رگم  دندیـسرپ : ناراـی  درک ؟ یـسوم  زا  لیئارـسا  ینب  نزریپ  نآ  هک  دـنک  ار  شهاوـخ  ناـمه  نم  زا  هکنیا  زا  تشاد  یکاـب  هچ 

ات درک  یحو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  لـج  ّزع و  دـنوادخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تساوـخ ؟ هچ  یـسوم  زا  یلیئارـسا 
. دربب دوخ  اب  ماش ، سدقم  نیمز  زا  جورخ  زا  شیپ  رصم ، زا  ار  فسوی  ياهناوختسا 

نالف دسانشب  ار  اج  نآ  هک  دشاب  یسک  رگا  تفگ : دمآ و  وا  دزن  يدرمریپ  دیسرپ و  ار  مالّسلا  هیلع  فسوی  نفد  لحم  مالّسلا  هیلع  یـسوم 
: تفگ وا  تساجک ؟ فسوی  ربق  ینادیم  وت  تفگ : وا  هب  دیسر  مالّسلا  هیلع  یسوم  روضح  هب  نوچ  داتسرف و  وا  لابند  هب  یسوم  تسا . نز 

: تفگ مالّسلا  هیلع  یسوم  منادیم . يرآ 
هب دیاب  مهاوخ  یشاداپ  ره  ربارب ، رد  مربیم و  اج  نآ  هب  ار  وت  نم  تفگ : نزریپ  مهدیم . وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  ربارب ، رد  رب و  اج  نادب  ارم 

یـسوم هب  دنوادخ  سپ  یهد . نم  هب  مهاوخ  مدوخ  هچنآ  دـیاب  هن ، تفگ : نزریپ  دوب . دـهاوخ  وت  يارب  تشهب  تفگ : یـسوم  یهدـب . نم 
نیا نم  تساوخ  تفگ : نزریپ  مهدیم . یهاوخ  وت  هچ  ره  تفگ : وا  هب  یـسوم  يریذپب . ار  وا  مکح  هک  دـیاین  نارگ  وت  رب  هک : درک  یحو 

هک مشاب  ياهجرد  نامه  رد  زیختسر  زور  رد  هک  تسا 
200 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نم زا  ار  لیئارـسا  ینب  نزریپ  شهاوخ  نامه  زین  درم  نیا  رگا  دشیم  هچ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  یتسه . تشهب  رد  وت 
. درکیم

یحیسم دنمجرا  يوناب  کی  ناتساد 

ام زا  دوب و  تیب  لها  ام  رادتـسود  راصنا  زا  ینز  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : نانـس  نب  هَّللا  دـبع  [ 145]
اجک يراصنا  نزریپ  يا  تفگ : وا  هب  دـید و  ار  وا  باّطخ  نب  رمع  تشاد  ار  ام  رادـید  دـصق  وا  هک  زور  کی  درکیم . یـسرپلاوحا  ناوارف 
اهنآ اب  ار  دوخ  نامیپ  منک و  مالس  ناشیا  رب  ات  موریم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  يوس  هب  تفگ : خساپ  رد  وا  يوریم ؟
هَّللا یّلـص  ربمایپ  راگزور  هب  اهنآ  دنرادن ، یّقح  ام  وت و  رب  زورما  اهنآ  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  رمع  مروآ . اج  هب  ار  ناشّقح  مریگ و  رـس  زا 

: تفگ وا  هب  هملس  ّما  تفر . هملس  ّما  دزن  تشگزاب و  نز  نآ  درگ . زاب  سپ  دنرادن ، یّقح  رگید  زورما  یلو  دنتشاد ، ّقح  مّلس  هلآ و  هیلع و 
هملـس ّما  یهاگآ  هب  ار  رمع  نانخـس  دوب و  هتفگ  رمع  هب  ار  هچنآ  و  مدید ، ار  باّطخ  نب  رمع  هار  رد  تفگ : خـساپ  رد  وا  يدـمآ . رید  ارچ 
بجاو نانچمه  تماـیق  زور  اـت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نادـناخ  ّقح  تسا ، هتفگ  غورد  رمع  تفگ : وا  هب  هملـس  ّما  دـناسر .

. دوب دهاوخ 

تشهب هب  دورو  ماگنه  نایعیش  حور  يداش 

َو ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  هیآ ... : نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : یلجع  دیرب  [ 146]
هب ناشحور  هک  ماگنه  نآ  دنتسه ، ام  نایعیش  نامه  ناشیا  دنگوس ، ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  مدرک . شـسرپ  «، 1  » َنُونَزْحَی ْمُه  ال 

يداش هدژم  و  دناهدوب ، یهلا  نید  رب  قح و  رب  هک  دننک  نیقی  تسناد و  دنهاوخ  دنوش  ییاریذپ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  يوس  زا  دور و  تشهب 
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. دندرگ نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  هک  دناهتسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  دوخ  نیسپ  ناردارب  هب  دنهد 
______________________________

« دنوشیم نیگهودنا  هن  تسا و  ناشیا  رب  یمیب  هن  هک  دـننکیم  يداش  دناهتـسویپن  نانآ  هب  زونه  دـنناشیا و  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  و  ( » 1)
(. هیآ 170 نارمع / لآ  هروس  )

201 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تشهب رد  اههیروح  هفراع و  نمؤم و  نانز 

، بوخ نانز  نامه  اهنیا  دومرف : مدرک . شسرپ  «، 1  » ٌناسِح ٌتاْریَخ  َّنِهِیف  هیآ : هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یبلح  [ 147]
دوصقم دومرف : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  « 2  » ِماـیِْخلا ِیف  ٌتاروُـصْقَم  ٌروُـح  زا : دوـصقم  مدرک : ضرع  دـیوگیم : وا  دنتـسه . هفراـع  نمؤـم و 

رد راهچ  ياهمیخ  ره  رب  ناجرم . توقای و  ّرد و  زا  دنتـسه  ییاههمیخ  ناـیم  رد  دـناهدرب و  رـس  هب  هدرپ  رد  هتـسویپ  هک  تسا  ییاـههیروح 
. دننک ناغمرا  نانمؤم  هب  ار  اهنآ  هزور  ره  یهلا  تمارک  زا  و  دننابرد ، ناتسپ  ران  داتفه  يرد  ره  رب  تسا و 

دیشروخ هراب  رد  ثیدح 

ناـنوچ نآ ، زا  یجرب  ره  هک  دراد  جرب  تصـش  دصیـس و  دیـشروخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیوگیم : هتاـبن  نب  غبـصا  [ 148]
دـسریم و شرع  ینورد  زرم  هـب  دـننک  بورغ  نوـچ  و  دــیآیم ، دورف  نآ  زا  یجرب  رد  زور  ره  و  برع ، ياـههریزج  زا  تـسا  ياهریزج 
هب نآ  يور  دـنهد و  رـس  زاوآ  نآ  اب  هک  دنـشاب  هتـشرف  ود  نآ  اب  و  ددرگیم ، زاب  دوخ  علطم  هب  سپـس  دـشاب ، هدجـس  رد  ادرف  ات  نانچمه 

تّدـش زا  تسا  نآ  رب  هچ  ره  نیمز و  دوب  ناـینیمز  يوس  هب  شیور  رگا  هک  یلاـح  رد  ناـینیمز ، يوس  هب  شتـشپ  تسا و  ناینامـسآ  يوس 
ِضْرَْألا ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  نامه  نآ  هدجـس  موهفم  و  تخوسیم ، یمرگ 

«. 3  ... » ِساَّنلا َنِم  ٌرِیثَک  َو  ُّباَوَّدلا  َو  ُرَجَّشلا  َو  ُلابِْجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو 
______________________________

(. هیآ 70 نامحر / هروس  « ) دنیوروکن يوخوکن و  ینانز ]  ] اجنآ رد  ( » 1)
(. هیآ 72 نامحر / هروس  « ) اههمیخ لد ]  ] رد نیشنهدرپ  یناروح  ( » 2)

اههوک و ناگراتـس و  یمامت ]  ] هام و دیـشروخ و  تسا و  نیمز  رد  سک  ره  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  هک  تسادـخ  هک  یتسنادـن  اـیآ  ( » 3)
(. هیآ 18 جح / هروس  ( »؟ دننکیم هدجس  وا  يارب  مدرم  زا  يرایسب  ناگدنبنج و  ناتخرد و 

202 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ثیدح داتفه  دیزی و  نب  رباج 

مهاوخن یـسک  هب  زگره  متفگن و  یـسک  هب  زگره  هک  تفگ  نم  هب  ثیدـح  داتفه  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگیم : دـیزی  نب  رباج  [ 149]
متفر و مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  اذل  دـش ، گنت  ماهنیـس  درک و  ینیگنـس  مشود  رب  دومرف  تلحر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نوچ  و  تفگ ،

هیلع رقاب  ماما  تسا و  هدـماین  نوریب  نم  ناهد  زا  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  هتفگ  نم  هب  ثیدـح  داـتفه  تردـپ  مدرگ : تناـبرق  مدرک : ضرع 
روتـسد هچ  هدـش ، گـنت  نآ  زا  ماهنیـس  دـنکیم و  ینیگنـس  نم  شود  رب  کـنیا  مراد و  هتفهن  ار  اـهنآ  هک  هدرک  شرافـس  نم  هـب  مالّـسلا 

ورف نآ  رد  ار  رس  نکب و  یلادوگ  ورب و  نابایب  هب  دش  گنت  تاهنیس  هاگ  ره  رباج ! يا  دومرف : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیهدیم ؟
. درادیم هاگن  ار  وت  زار  نیمز  اریز  نک ، كاخ  زا  رپ  ار  لادوگ  نآ  سپس  و  تسا ، هدرک  ثیدح  نانچ  نینچ و  ارم  رقاب  ماما  وگب  رب و 
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. متفای ییاهر  مدرکیم  ساسحا  هچنآ  زا  مدرک و  نینچ  دیوگیم : رباج 
. تسا هدش  تیاور  ثیدح  نیا  ریظن  نارهم  نب  لیعامسا  زا 

دنوشیم یماندب  بجوم  هک  یناسک  اب  ینیشنمه  زا  یهن 

نینچ ارچ  منکیم و  هذخاؤم  ناتنارامیب  هانگ  هب  ار  امش  ناتـسردنت  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : هریغم  نب  ثراح  [ 150]
دییوگیم نخس  دینکیم و  ینیشنمه  شنانگمه  وا و  اب  مه  زاب  تسا و  نم  امش و  یتشز  بجوم  هک  دسریم  نآ  امش  هب  يدرم  زا  منکن ؟

نآ امـش  هب  دارفا  هنوگ  نیا  يوس  زا  هک  یماگنه  رگا  دنرتدب . وا  زا  دناهتـسشن  وا  اب  هک  اهنیا  دیوگیم : دـنکیم و  رذـگ  امـش  هب  یـسک  و 
. دوب دهاوخ  رتهب  نم  امش و  يارب  ناشدینارب  دینک و  یتشرد  اهنآ  اب  دیآیم  ناتشوخان  هک  دسر 

فارعا هروس  هیآ 165  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ریسفت 

َنْوَْهنَی َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  هفیرش : هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 151]
203 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هک یهورگ  و  دنتفای ، ییاهر  دندرکیم و  مه  نادب  رما  دـندوب و  ربنامرف  هک  یهورگ  دـندوب : هورگ  هس  اهنآ  دـیامرفیم : « 1  ... » ِءوُّسلا ِنَع 
هب رما  هن  دندوب و  ربنامرف  دوخ  هن  هک  یهورگ  و  دندمآرد ، هچروم  لکـش  هب  اهنیا  هک  دندرکیمن  فورعم  هب  رما  یلو  دـندوب  ربنامرف  دوخ 

. دندش دوبان  اهنیا  هک  دندرکیم  فورعم 

نادنمدرخ نادنملاس و  هفیظو 

نیرفن هکنآ  ای  دنزرو  رهم  نابلط  تسایر  نانادان و  هب  دیاب  امش  نادنمدرخ  نادنملاس و  تشون : نایعیش  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 152]
. تفرگ دهاوخ  رب  رد  ار  همه  نم 

تلود ود  نید و 

تلود سیلبا . يارب  یتلود  مدآ و  يارب  یتلود  هتخاـس : رّرقم  تلود  ود  نید ، يارب  دـنوادخ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 153]
ره و  دناسر ، روهظ  هب  ار  مدآ  تلود  دوش  هدیتسرپ  اراکـشآ  هک  دـنک  هدارا  دـنوادخ  نوچ  و  تسا ، ّلج  ّزع و  دـنوادخ  تلود  نامه  مدآ ،

هدارا ار  نآ  ندرک  ناهنپ  دـنوادخ  هک  دزاس  راکـشآ  ار  نآ  هک  ره  سپ  تسا . سیلبا  تلود  تبون  دوش  هدـیتسرپ  یناـهنپ  دـنک  هدارا  هاـگ 
. دوب دهاوخ  نورب  نید  زا  هدومرف 

زیختسر زور  رد  مدرم  ناتساد 

نیلّوا و ّلج ، ّزع و  دـنوادخ  دـسر  ارف  زیختـسر  زور  نوچ  رباـج ! يا  دومرف : هک  دـیوگیم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لـقن  هب  رباـج  [ 154]
هب دـنوش و  توعد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  و  دروآ ، درگ  تموصخ  لصف  يارب  ار  نیرخآ 

دننام مه  مالّسلا  هیلع  یلع  رکیپ  هب  دناشخردب و  ار  قرشم  ات  برغم  زا  هک  دنناشوپب  زبس  ياهماج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
دنبای ینشور  برغم  قرشم و  نآ  زا  هک  دنناشوپب  یلگ  ياهماج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مادنا  هب  و  دنناشوپب ، ياهماج  نآ 

هب و 
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______________________________

هروس « ) میداد تاجن  دنتـشادیم  زاب  دب  راک ]  ] زا هک  ار  یناسک  دنرب  دای  زا  دندوب  هدـش  هداد  رکذـت  نادـب  ار  هچنآ  هک  یماگنه  سپ  ( » 1)
(. هیآ 165 فارعا /

204 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ادـخب و  دـنراذگاو ، ام  هب  ار  مدرم  باسح  هب  یگدیـسر  دـننک و  توعد  ار  ام  سپـس  دـناشوپب و  ار  نآ  دـننام  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  مادـنا 

رد فص  ود  رد  اهنآ  دـنوشیم و  توعد  ناربماـیپ  سپـس  و  میروآیمرد ، خزود  هب  ار  ناـیخزود  تشهب و  هب  ار  ناـیتشهب  اـم  هک  دـنگوس 
هّزعلا ّبر  دنور ، خزود  هب  نایخزود  تشهب و  هب  نایتشهب  نوچ  و  میوش ، هدوسآ  مدرم  یـسرباسح  زا  ام  ات  دنتـسیایم  فص  هب  یهلا  شرع 

هیلع یلع  هک  دنگوس  ادخب  و  دـنک ، جـیوزت  ناشیا  رب  ار  ناشنارـسمه  دروآرد و  دوخ  لزنم  هب  ار  نایتشهب  ات  دتـسرفب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
وا هب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  دـشابن . وا  زج  يرگید  سک  راـک  نیا  دـنک و  جـیوزت  ار  ناـیتشهب  هک  تسا  ناـمه  مالّـسلا 

دروآرد خزود  هب  ار  نایخزود  هک  تسومه  ادخب  تسا و  هداهن  ّتنم  ودب  هدرک و  ناغمرا  ودب  دنوادخ ، هک  تسا  یتلیضف  هتشاد و  ینازرا 
. تسا هدش  هدرپس  ودب  خزود  تشهب و  ياهرد  اریز  ددنبیم ، ناشیا  دورو  ماگنه  هب  نایتشهب  يور  هب  ار  تشهب  ياهرد  هک  تسوا  و 

مدرم اب  ترشاعم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالّسلا و  هیلع  یلع  یتسود  شقن 

یتسود رگا  هک  دینک  ترشاعم  مدرم  اب  دومرفیم : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  دیوگیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هسبنع  [ 155]
. تشاد دهاوخن  يدوس  مه  راکشآ  رد  دهدن  يدوس  امش  يارب  ناهن  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع 

نافلاخم نایم  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  مان  ندرب  زا  یهن 

اریز دیربب ، نافلاخم ] نایم  رد   ] ار مالّسلا  اهیلع  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یلع  مان  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 156]
. تسین مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  مان  زا  رتروفنم  يزیچ  مدرم  نیا ]  ] نایم رد 

موق کی  تلود  يدوبان  يارب  کلف  باتش  هب  رما 

ات دیامرفب  ار  کلف  دنک  ار  یموق  تلود  يدوبان  هدارا  هاگ  ره  مانالاو  دـنوادخ  انامه  دومرف : هک  دـیوگیم  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  رباج  [ 157]
هک يرادقم  هب  ات  دریگ  يرتشیب  باتش 

205 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دسرب دهاوخیم 

هّیدیز اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب 

هّیدیز درک : ضرع  ماما  هب  دلاخ  نب  نامیلس  میدیسر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دلاخ  نب  نامیلس  نم و  دیوگیم : لیبش  یبا  [ 158]
اهنآ دزن  امـش  زا  هک  تسین  يدّمحم  چـیه  نیمز  يور  رد  دـناهدناسر و  ناشترهـش  هب  مدرم  دنتـسه و  هتخودـنا  هبرجت  فورعم و  یتعامج 

. دینک نینچ  دیزاس  کیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ  هک  دینادیم  حالص  رگا  دشاب ، رتبوبحم 
ناشدماشوخ سپ  دنناشکب  ناشلهج  هب  نامملع  زا  ار  ام  دنهاوخیم  نادرخبان  نیا  رگا  دلاخ ! نب  نامیلس  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح 

. تسین یکاب  دنیام  رما  رظتنم  دنونشیم و  ار  ام  نخس  رگا  و  مییوگن ،
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هزانج عییشت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شفک  دنب  ندش  هراپ  ناتساد 

ماما شفک  دـنب  يدرف  هزانج  عییـشت  رد  هک  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هدرب  ار  وا  مان  هک  یـسک  زا  بوبحم  نبا  [ 159]
ار تشفک  دنب  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ترضح  دهدب . مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ات  دروآ  ار  دوخ  شفک  دنب  يدرم  سپ  دش ، هراپ  مالّـسلا  هیلع 

. دنک ربص  نآ  رب  هک  تسا  رتراوازس  هدز  تبیصم  صخش  اریز  راد ، هاگن  تدوخ  يارب 

رس قرف  تماجح 

رگم تسا  دنمدوس  يدرد  ره  يارب  هک  تسا  سرداد ]  ] هثیغم تماجح  نامه  رس ، رد  تماجح  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 160]
نیمه دومرف : سپـس  دیـسر و  شتـسد  گرزب  تشگنا  هک  اج  نآ  ات  درک  بجو  وربا  زا  تماجح ] ياج  نداد  ناـشن  يارب   ] سپـس گرم ،

. تساج

نمؤم يراذگمان  تّلع 

ارچ ینادیم  هعافر ! يا  دومرف : هک  دیوگیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  هعافر  [ 161]
206 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ناما مه  ادخ  دروآیم و  نامیا  لج  ّزع و  دنوادخب  وا  هکنیا  يارب  دومرف : منادیمن . مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  دش ؟ هدـیمان  نمؤم  نمؤم ،
. دنکیم اضما  ار  وا  همان 

نآرق رد  نآ  تبقاع  یبصان و 

یکاب مّلـس ] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  نمـشد   ] یبصان دومرف : هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  نانح  [ 162]
«. 1  » ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌۀَبِصان * ٌۀَِلماع  تسا : هدش  لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  لاح  ره  هب  دنک ، انز  ای  دناوخب  زامن  هک  دشاب  هتشادن 

مالّسلا هیلع  یلع  فلاخم  تارف و  بآ 

شبآ دیآ و  تارف  رس  رب  یلع  تسود  زج  رگا  هدومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگیم  نانـس  نب  هَّللا  دبع  هک  منکیم  نامگ  [ 163]
دیوگب دریگ و  فک  هب  ار  نآ  زا  یتشم  وا  دنز و  قرب  دیآرب و  وا  يولهپ  ود  ات 

« هَّللا مسب  »
دیوگب ندیماشآ  زا  تغارف  زا  سپ  و 

« هَّلل دمحلا  »
. تسا مارح  كوخ  تشوگ  هدش و  هتخیر  نوخ  نوچمه  وا  يارب  بآ  نیا  ، 

دیز اب  راتفر  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لاؤس 

يو زا  اهنآ  مدرک : ضرع  دیدرک ؟ هچ  دیز  نم  يومع  اب  امـش  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : دلاخ  نب  نامیلـس  [ 164]
رانک رد  میتفرگرب و  ار  وا  هزانج  ام  بش ] ماگنه  هب   ] دندش مک  مدرم  نوچ  و  دوب ] راد  هبوچ  يالاب  هک  یماگنه  ینعی   ] دندرکیم ینابـساپ 
هیلع ماـما  دـندنازوس . دـنتفای و  ار  وا  دـنتخادرپ و  وا  يوجتـسج  هب  ناراوس  دـش  حبـص  نوچ  و  میدرپس ، كاـخ  هب  ییوجهیـشاح  رد  تارف 
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؟ دیتخادنین تارف  رهن  رد  ار  وا  دیتسبن و  نهآ  وا  هب  ارچ  دومرف : مالّسلا 
. شاهدنشک رب  یهلا  نیرفن  وا و  رب  ادخ  دورد 

______________________________

(. هیآ 3 و 4 هیشاغ / هروس  « ) دنتفارد نازوس  شتآ  رد  هدیدجنر ، هدرک و  شالت  ( » 1)
207 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنوادخ يوس  زا  هّیما  ینب  يدوبان  هزاجا 

هزاجا دندینازوس  ار  دیز  هزانج  هکنآ  زا  سپ  زور  تفه  مانالاو  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 165]
. دومرف رداص  ار  هیما  ینب  يدوبان 

تسود ظفاح  دنوادخ و 

ظفح دـنک  ظفح  ار  شتـسود  هک  ار  سک  ره  مانالاو  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  هرارز  نب  دـیبع  [ 166]
. درک دهاوخ 

همّظعم هبعک  ناگدننکفاوط  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس 

ترضح دندرکیم . هبعک  فاوط  بش ، لد  رد  مدرم  مدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  رد  نم  هک  دیوگیم : هعامـس  [ 167]
ادخ دوخ و  نایم  هانگ  هچ  ره  تسام . اب  اهنآ  باسح  ددرگیم و  زاب  ام  يوس  هب  قلخ  نیا  راک  هک  درگزاب  هعامس ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع 
نایم هانگ  هچ  ره  و  دریذپب ، ام  زا  ار  نآ  ادخ  دشوپ و  مشچ  نآ  زا  هک  يّدج  شهاوخ  مینک و  تسیاب  ادخ  رب  تسین ] ساّنلا  ّقح  و   ] دـنراد

دـنریذپب و مه  اهنآ  دـنریگب و  هدـیدان  ناراکهدـب  زا  دنـشخبب و  هک  میهاوخب  قح  نابحاص  زا  تسا ] ساّنلا  قح   ] دـنراد مدرم  هّیقب  دوخ و 
. دهد ضوع  اهنآ  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

رذ وبا  ناملس و  نایم  يردارب  دقع  ناتساد 

وبا نامیلس و  نایم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : لوحا  حلاص  [ 168]
. دنکن ینامرفان  ناملس  زا  هک  درک  طرش  رذ  وبا  رب  درک و  رارقرب  يردارب  رذ 

نادنمشناد املع و  تیلوئسم 

درک دروخرب  نم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیدم  هار  رد  دیوگیم : هریغم  نب  ثراح  [ 169]
208 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هیلع ترـضح  مراذـگیم . امـش  ياملع  باسح  هب  ار  ناتنانادان  هانگ  نم  انامه  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  یثراح ؟ ایآ  یتسیک ؟ دومرف : و 
يدروخرب نم  هب  متفگ : متفر و  ناشیا  دزن  متساوخ و  یبایفرش  هزاجا  مدیـسر و  ناشیا  تمدخ  يزور  نم  و  تفر ، دومرف و  ار  نیا  مالّـسلا 

ترضح تسا . هدرک  دراو  نم  رب  یگرزب  ینارگن  امش  نخس  نیا  مراذگیم . امش  ياملع  باسح  هب  ار  ناتنانادان  هانگ  هنیآ  ره  يدومرف : و 
هب دیآیم و  شوخان  ار  امش  هک  دیدرک  تفایرد  یسک  زا  يربخ  هاگ  ره  امـش  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  زیچ  هچ  يرآ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع 
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نیا رد  مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  نم  دـییوگب ؟ وا  هب  دـیاب  هچنآ  دـینک و  خـیبوت  شهوکن و  ار  وا  دـیورب و  وا  دزن  دـناسریم  رازآ  اـم 
هرانک اهنآ  سلاجم  زا  دینک و  كرت  ار  ناشیا  مه  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دنریذپن . ام  زا  ینخـس  دـنربن و  نامرف  ام  زا  تروص 

. دیریگ

هفئاط شش  رفیک  دنوادخ و 

رفیک تلـصخ  شـش  نتـشاد  هب  ار  هفئاط  شـش  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  دـناهدناسر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ات  ار  ثیدـح  نیا  [ 170]
هب ار  ناناگرزاب  دسح ، ببس  هب  ار  اهقف  يراکهبت ، ببس  هب  ار  ناهدنامرف  ربک ، نتـشاد  هب  ار  اهادخهد  بّصعت ، نتـشاد  هب  ار  اهبرع  دناسر :

. ینادان لهج و  ببس  هب  ار  نانیشناتسور  تنایخ و  ببس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دزن  زیچ  نیرتبوبحم 

دنک يرپس  ار  زور  هک  دوبن  نآ  زا  رتبوبحم  يزیچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دزن  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 171]
. هنسرگ ادخ ، هار  رد  تسا و  ناسرت  ادخ  زا  هک  یلاح  رد 

مالّسلا هیلع  یلع  توف  همانراک  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  همانراک  هاـگ  ره  هک  دوب  نآ  رب  هویـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 172]
سپس و  دراد ؟ ار  نآ  ناوت  بات و  یسک  هچ  دراد ؟ ار  هویـش  نیا  لّمحت  بات و  یـسک  هچ  دومرفیم : درکیم و  رظن  نآ  رد  تفرگیمرب و 

دوب نینچ  نآ  و  درکیم ، لمع  نادب 
209 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یلع نادنزرف  زا  یـسک  و  دشیم ، هتـسناد  شاهرهچ  زا  ینوگرگد  نیا  هک  ییاج  ات  دـشیم  نوگرگد  شگنر  داتـسیایم  زامن  هب  نوچ  هک 
. تشادن ار  نآ  ماجنا  ناوت  بات و  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زج  مالّسلا  هیلع 

ترضح نآ  هویش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  ياههناشن 

اریز دروخن ، لالح  زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسود  انامه  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : لقیـص  نسح  [ 173]
مالّسلا هیلع  ماما  تسا . هدوب  نینچ  وا  رورـس  اریز  مارح ، ای  دروخب  لالح  هک  درادن  ییاورپ  نامثع  تسود  و  دوب ، نینچ  وا  يالوم  رورس و 

هچ مک و  هچ  دروخن - یمارح  ایند  زا  وا  دناتس  ار  یلع  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  ناه ، تفگ : تشگزاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نوماریپ  نخـس  هب 
دیزگیمرب ار  نامه  هکنآ  رگم  دوب  ادـخ  زا  تعاط  ود  ره  هک  دـماین  شیپ  شیارب  راک  ود  هاگ  چـیه  و  تفرب ، ایند  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دایز -

یلع هب  دامتعا  هیاپ  رب  هکنآ  رگم  دماین  شیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  يراوشد  دادیور  زگره  و  دوب ، رتتخس  وا  نت  رب  هک 
هَّللا یّلص  ربمایپ  ياهراک  ماجنا  ناوت  مالّسلا ، هیلع  یلع  زج  تّما ، نایم  رد  سک  چیه  و  داتسرفیم ، راک  نآ  ماجنا  یپ  رد  ار  وا  مالّسلا  هیلع 
درک دازآ  دوخ  لام  لصا  زا  ار  هدنب  رازه  وا  دنیبیم . ار  خزود  تشهب و  ییوگ  هک  درکیم  لمع  نانچ  وا  و  تشادن ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و 

هکرـس و رگم  دوبن  وا  ماعط  و  دادیم ، ماجنا  شتآ  زا  ییاهر  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  ار  نآ  و  دوب ، وا  نیبج  قرع  نیمی و  ّدـک  لصاح  هک 
درکیم و بلط  یچیق  دوب  دـنلب  رگا  درکیم و  نت  رب  یـسابرک  هماـج  و  تفاـییم - ار  نآ  رگا  دوـب - ییاـمرخ  ناـمه  وا  ینیریـش  و  تیز ،

. دیربیم ار  نآ  هدوزفا 
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ماش هرفس  رس  رب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ رد  هدرتسگ و  ياهرفس  مدش . رضاح  یناتسبات  یبش  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ماش  رس  رب  دیوگیم : دشار  نب  دّمحم  رازگراک  [ 174]
زا دومرف : تشادرب و  تسد  سپ  تسا ، غاد  هک  تفایرد  داهن و  نآ  رد  تسد  دیـشوجیم . هک  تشوگ  دـیرت و  زا  رپ  یحدـق  داـهن و  یناـن 

ار نیا  لّمحت  بات  ام  میربیم ، هانپ  ادخب  خزود  شتآ  زا  مییوجیم ، هانپ  ادخب  خزود  شتآ 
210 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار دوخ  تسد  مالّسلا  هیلع  ترضح  و  دش ، نکمم  دیرت  ندروخ  ات  درک  رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  خزود . شتآ  هب  دسر  هچ  میرادن  مه 
ترـضح دـندرک و  عمج  ار  هرفـس  سپـس  میدروخ . وا  اب  مه  ام  دروخ و  ترـضح  نآ  میدرب و  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  مه  اـم  درب و  نآ  رد 

هک متفاـیرد  مدرب  نآ  لـخاد  هب  تسد  نم  هک  یماـگنه  دـش و  هدروآ  اـمرخ  یقبط  رواـیب . يزیچ  اـم  يارب  مـالغ ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
يا دومرف : سپس  تسامرخ ! نیا  يرآ ، دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ، هویم  روگنا و  لصف  کنیا  هَّللا ، کحلـصا  مدرک : ضرع  تسامرخ .

: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  تسامرخ ؟ مه  نیا  مدرک : ضرع  نم  دروآ و  امرخ  هرابود  وا  روایب . رگید  يزیچ  ربب و  ار  نیا  مالغ !
. تسا بوخ  نیمه 

قلخ ادخ و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  كولس  فیصوت 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  بهو  نب  ۀیواعم  [ 175]
رد زگره  و  دروخن ، يزیچ  هدز  هیکت  زگره  ادـخ  ربارب  رد  ینتورف  يارب  دناتـس  ار  وا  ناـج  هک  یماـگنه  اـت  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  ار  مّلس 

هکنیا رگم  دشک  وا  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  هک  دادن  تسد  یسک  اب  زگره  و  دیدن ، ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  يوناز  ود  وا  نیشنمه  یسلجم 
ُنَـسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  دیامرفیم : دـنوادخ  هچ ، درکن ، ناربج  يدـب  اب  ار  يدـب  زگره  و  دـیامن ، ندیـشک  تسد  هب  تردابم  دوخ  درف  نآ 

و دـهدب ، وت  هب  ادـخ  دومرفیم : هن  رگ  دیـشخبیم و  تشاد  يزیچ  رگا  درکن ، در  ار  یلئاس  زگره  و  درکیم ، نینچ  زین  وا  و  «، 1  ... » َۀَئِّیَّسلا
دیـشخبیم یـسک  هب  مه  ار  تشهب  رگا  و  درک ، دییأت  تفریذپ و  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  درکن  دّـهعت  دیـشخبن و  ادـخ  باسح  هب  زگره 

وا ناج  هکنآ  هب  دنگوس  یلع - شردارب  وا  زا  سپ  دومرف : همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  درکیم . دییأت  تفریذپیم و  ار  نآ  دـنوادخ 
دنوادخ زا  تعاط  ود  ره  هک  دمآیم  شیپ  وا  يارب  هلأسم  ود  رگا  دنگوس  ادخب  و  دروخن ، مارح  زگره  ایند  زا  جورخ  ماگنه  ات  دناتـس - ار 

شندب يارب  هک  دروآیم  يور  کی  نادب  وا  دوب ، ّلج  ّزع و 
______________________________

(. هیآ 96 نونمؤم / هروس  « ) يوگ خساپ  تسا  رتوکین  هچ  ره  هب  ار  نانآ  دب  نخس  ( » 1)
211 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دوب رتتخس 
یّلـص ربمایپ  زا  سپ  دنگوس ، ادخب  دوب . هدروآ  تسد  هب  نیمی  ّدک  اب  ار  نآ  لوپ  هک  درک  دازآ  ار  هدرب  رازه  ادخ  هار  رد  وا  دـنگوس  ادـخب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  دنگوس ، ادخب  تشادن . ار  ربمایپ  ياهراک  ماجنا  ناوت  یلع ، زج  سک  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هیلع هَّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  و  داتسرفیم ، شیپ  نآ  ّلح  يارب  ار  وا  تشاد  یلع  هب  هک  ینانیمطا  يور  زا  هکنآ  رگم  دماین  شیپ  یلکشم  چیه 
زاـب یگنج  زا  وا  دـندیگنجیم و  وا  هارمه  هب  پچ  زا  لـیئاکیم  تسار و  زا  لـیئربج  داتـسرفیم  دربـن  هب  ار  وا  دوخ  مچرپ  اـب  مّلـس  هلآ و  و 

. درکیم وا  بیصن  ار  شیاشگ  ّلج ، ّزع و  دنوادخ  هکنآ  رگم  تشگیمن 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  مالّسلا و  هیلع  یلع  فیصوت 
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هب مدرم  نیرتدننام  هویش ، ندروخ و  اذغ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دیوگیم : نسح  نب  دیز  [ 176]
: دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـناروخیم . تشوگ  نان و  مدرم  هب  دروخیم و  تیز  ناـن و  وا  دوب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

هماج تخپیم و  نان  دومنیم و  ریمخ  ار  نآ  درکیم و  بایسآ  درآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دروآیم و  هناخ  هب  مزیه  بآ و  مالّسلا  هیلع  یلع 
. دزیم هلصو 

. شکاپ نادنزرف  شیوش و  شردپ و  وا و  رب  ادخ  دورد  دوب . هتفکش  لگ  ود  شاهنوگ  ود  رب  ییوگ  دوب و  رتيورابیز  مدرم  همه  زا  همطاف 

ناربمایپ همه  رد  كرتشم  تلصخ  ود 

هرهب یکاپ  ءادوس ، طلخ  زا  دوب و  رویغ  رایـسب  هکنآ  رگم  تخیگناـینرب  يربماـیپ  زگره  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 177]
. تشاد فارتعا  ءادب  هب  هکنآ  رگم  تخیگناینرب  يربمایپ  زگره  و  تشاد ،

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  ناتساد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  رتش  نآ  دندناهر ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 178]
. دننک هراپ  هراپ  ارم  هچ  رگا  مرادنرب  مدق  زا  مدق  دنگوس  ادخب  تفگ : مّلس 

212 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنوادخ يرواد  بوقعی و  لآ  ناوراک 

دنوادخ ات  میدوبیم  بوقعی  لآ  نوچمه  یناوراک  مه  ام  شاک  يا  دومرف : هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  يدرم  [ 179]
. درکیم يرواد  شقلخ  ام و  نایم 

دنوادخ رظن  رد  تّمه  یبلق و  ققحت 

هک تسین  نینچ  دیامرفیم : لج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  دیوگیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  [ 180]
نم يدونـشخ  هار  رد  وا  تّمه  یبلق و  قشع  رگا  و  تسا ، تّمه  یبلق و  قشع  مریذـپیم  نم  هچنآ  مریذـپب و  ار  ياهنامیکح  نخـس  ره  نم 

. مهدیم رارق  دوخ  حیبست  سیدقت و  ار  وا  تّمه  دشاب 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  مایق 

شسرپ « 1  ... » ُقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  هفیرـش : هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  [ 181]
ضرع دیوگیم : يوار  تسا . ندش  باترپ  ندش و  خسم  ندش و  ورف  نیمز  هب  دوصقم  دومرف : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دـندرک و 

. تسا مئاق  ماما  مایق  دوصقم  نک ، اهر  ار  نخس  نیا  دومرف : دوش ؟ راکشآ  اهنآ  يارب  ات  مدرک :

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تعاطا 

تیصعم و تسا و  ینوبز  یلع ، زا  يربنامرف  تسا : هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 182]
قح هب  ار  امـش  یلع  دومرف : تسادـخب ؟ رفک  و  تیـصعم ، ینوـبز و  یلع  زا  ندرب  ناـمرف  هنوـگچ  هَّللا ! لوـسر  اـی  دـش : ضرع  ادـخب . رفک 
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. دیاهدیزرو رفک  ادخب  دینک  شینامرفان  رگا  و  دیاهتشگ ، نوبز  دیرب  نامرف  وا  زا  رگا  درادیماو 
______________________________

« قح تسوا  هک  دوش  راکـشآ  ناشیا  رب  ات  داد  میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ناشدوخ  دوجو  رد  قاـفآ و  رد  ار  دوخ  تردـق  تاـیآ  هک  ادوز  ( » 1)
(. هیآ 53 تلّصف / هروس  )

213 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  مدرم  تاقبط  رد  ثیدح 

. دنشابیم درگنابایب  بارعا  مدرم  رگید  و  دنتسه ، برع  ام  هعیش  و  میتسه ، مشاه  ینب  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 183]
. دنتسه مور  نارفاک  مدرم ، رگید  دنتسه و  برع  ام  نایعیش  میتسه و  یشیرق  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 184]

هفوک ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  روهظ 

يابق بیج  زا  دراد و  نت  رب  ییابق  هک  منیبیم  هفوک  ربنم  رب  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نم  ییوگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 185]
، نآ نومـضم  ندینـش  رثا  رد  و  دـناوخیم ، مدرم  يارب  ار  همان  دنکـشیم و  ار  رهم  دروآیم و  نوریب  هدـش  رهم  الط  هب  هک  ار  ياهمان  دوخ 

نوـچ يرارف  مدرم  و  دـیوگ ، يرگید  نخـس  وا  دـنامن و  یقاـب  اـسؤر  زج  یـسک  دـنمرب و  وا  نوـماریپ  زا  دنفـسوگ  هلگ  نوـچمه  ناـمدرم 
. منادیم تفگ  دهاوخ  وا  هک  ار  ینخس  نم  هّتبلا  و  دندرگ ، زاب  ترضح  نآ  يوس  هب  دنباین  یهاگهانپ 

نمؤم تمکح و 

. دناتسرب ار  نآ  تفای  اج  ره  ار  دوخ  هدشمگ  امش  زا  کی  ره  تسا . نمؤم  هدشمگ  تمکح  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 186]

ناشیا نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  شنادنزرف  وا و  ملظ  سیق و  نب  ثعشا 

، هدـعج وا  رتـخد  تشاد و  تکرـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوخ  نتخیر  رد  سیق  نب  ثعـشا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [ 187]
. تسج تکرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  نتخیر  رد  دّمحم  وا  رسپ  و  درک ، مومسم  ار  مالّسلا  هیلع  نسح 

214 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنوادخ دای  نآرق و  توالت  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شرافس 

: دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  مدوب . هارمه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  نم  دیوگیم : هماسا  وبا  [ 188]
دوخ ياهلد  هماسا ! ابا  يا  دومرف : تسیرگ و  تخوس و  شلد  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدیزاغآ . ار  نآرق  زا  ياهروس  توالت  نم  و  ناوخب ، نآرق 

لد رب  دیدرت  کش و  ياهتعاس  اههظحل و  دادماب ، زا  اریز  دیشاب ، رانکرب  ناطیـش  دربتـسد  زا  دینک و  يرادهگن  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دای  اب  ار 
هک تسین  نینچ  ایآ  هماسا ! ابا  يا  ياهدیسوپ . ناوختـسا  ای  هنهک  هچراپ  نانوچ  رفک ، هن  تسا  لد  رد  نامیا  هن  لاح  نآ  رد  دنکیم و  رذگ 

، يرآ مدرک : ضرع  دیوگیم : هماسا  وبا  تساجک ؟ تلد  هک  ینادیمن  الصا  یباین و  نآ  رد  يّرش  ریخ و  ینک و  یـسراو  ار  تلد  اسب  هچ 
تسا یتلاح  نیا  يرآ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنوشیم . راچد  عضو  نیا  هب  هک  منیبیم  مه  ار  مدرم  موشیم و  راتفرگ  تلاح  نیا  هب  نم 

، دینیزگ يرود  یناطیـش  ياههطقن  زا  دینک و  دای  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  يدـش  نینچ  هاگ  ره  دومرف : و  تسین ، رودـب  نآ  زا  سک  چـیه  هک 
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. دنکفا شلد  هب  هطقن  نیا  زج  دنک  هدارا  نآ  زج  رگا  و  دزادنا ، شلد  هب  ینامیا  هطقن  دنک  هدارا  ار  شاهدنب  ریخ  دنوادخ  هاگ  ره  اریز 
. دنکفا رفک  وا  لد  هب  دهاوخ  ار  وا  رفک  رگا  دومرف : تسیچ ؟ رگید  هطقن  نآ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  دیوگیم : هماسا  وبا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تّنس  زا  يوریپ  یهلا و  ياوقت  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شرافس 

تمدخ راب ، کی  لاس  دنچ  ره  نم  تفگ  ناوتب  دیاش  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : لاله  نب  دیعـس  نب  رمع  [ 189]
ینمادکاپ ییوگتسار و  یهلا و  ياوقت  منکیم  شرافس  وت  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  منک . لمع  نادب  هک  دینک  یـشرافس  مسریم ، امش 

سب نیمه  يدنب ، دوخ  تسد  ربز  تلزنم  ماقم و  هب  لد  هکنیا  زا  زیهرپب  و  دناسرن ، يدوس  ینمادکاپ  نودـب  شالت  هک  نادـب  و  ار ، شالت  و 
َو ال ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  الَف  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک 

215 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
يدیـسرت نآ  زا  يزیچ  زا  رگا  و  «، 2  » اْینُّدـلا ِةایَْحلا  َةَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال  دومرف : زاـب  و  «، 1  ... » ْمُهُدالْوَأ

- امرخ تخرد  هخاش  شتخوس  امرخ و  شاینیریش  دوب و  وج  شتوق  هک  روآ  رطاخ  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  یگدنز 
یغاد نینچ  هب  زگره  قیالخ  هک  ار  مرکا  لوسر  غاد  روایب  دای  هب  يدـمآ ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  هاگ  ره  و  تفاییم - هک  یتروص  رد  مه  نآ 

. دناهدماین راتفرگ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يزومآدنپ  ینارنخس 

رذگ ام  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  تفگیم : هک  مدینـش  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 190]
یّلص ترضح  هک  دوب  ینامز  زا  سپ  دادیور  نیا  دوب . راوس  شاهقان  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  میدوب . ینمجنا  رد  ام  درک و 

ار وا  مالـس  خساپ  مه  ام  درک و  مالـس  داتـسیا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تشگیمزاب . عادولا  ۀّـجح  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
يارب ایند  نیا  رد  گرم  ییوگ  هک  ییاج  ات  هدش  هریچ  مدرم  زا  يرایسب  رب  ایند  یتسود  منیبیم  نم  هک  تسا  هنوگچ  دومرف : سپس  میداد .

ياهربخ زا  ییوگ  هک  ییاـج  اـت  و  هدـش ، هتـسیاب  نارگید  رب  قح  ناـهج ، نیا  رد  يرادـنپ  و  دـننادیواج ، هورگ ، نیا  هدـش و  تبث  نارگید 
هب يدوزب  گرم  هک  تسا  چوک  لاح  رد  رفاـسم و  مدرم  هار  ناـمه  ناـنآ ، هار  دـناهدید . هن  دناهدینـش و  يزیچ  هن  دوخ  زا  شیپ  ياـههدرم 

نادواج ناشیا  گرم  زا  سپ  هک  دـنرادنپیم  نینچ  اـهنآ  دـنروخب . ار  ناـشثرا  نارگید  ددرگ و  ناـشروگ  اـهنآ  هناـخ  دـیآ و  اـهنآ  غارس 
دنتخوماین دوب  ادخ  باتک  رد  هک  ار  يزومآ  دنپ  ره  اهنآ  دنریذپیمن !؟ دنپ  ناشناینیشیپ  زا  اهنآ  ناینیسپ  ایآ  تاهیه ، تاهیه  دنام . دنهاوخ 

لاح هب  اشوخ  دندیسارهن . کلهم  ثداوح  تخس و  ياهدادیور  زا  دندرب و  رس  هب  هدوسآ  يدب  ماجنارس  ره  زا  و  دنداهن ، نایسن  قاط  رد  و 
بویع هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  دوخ ، بویع  هب  نتخادرپ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  و  تشادزاب ، مدرم  سرت  زا  ار  وا  ادخ  زا  سرت  هک  یسک 

______________________________

(. هیآ 55 هبوت / هروس  « ) دنکفین یتفگش  هب  ار  وت  ناشیا  دالوا  لاوما و  ( » 1)
(. هیآ 131 هط / هروس  « ) رگنم اهنآ  هب  وت  میاهتخاس  دنمهرهب  شوخ  یگدنز  کی  زا  ار  اهنآ  زا  ینادرم  نانز و  رگا  ( » 2)

216 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تفرگ ولج  شنمؤم  ناردارب 

دباترب يور  نم  هویش  زا  هکنآیب  درک  هشیپ  دهز  تسا  هدرک  لالح  وا  هب  ادخ  هچنآ  رد  درک و  ینتورف  ادخ  يارب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
دوب دـنهاوخ  نم  زا  سپ  هک  نم  نادـناخ  رایخا  زا  و  دـنیزگ ؛ يژک  هب  هر  نم ، رادرک  ّتنـس و  زا  هکنآیب  دـنکف  ییوس  هب  ار  اـیند  قنور  و 

رادرک هویش و  زج  یهار  هب  دنهنیم و  تعدب  نم  ّتنس  فالخ  رب  هک  یناسک  دنیزگ ؛ يرود  یبلطایند  رخف و  ربک و  لها  زا  دنک و  يوریپ 
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. دنوریم نم 
مک ناتـسدیهت و  هب  درک و  جرخ  هاـنگ  ریغ  رد  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  فـالخ  تیـصعم و  هار  زا  زج  ار  یلاـم  هک  ینمؤم  لاـح  هب  اـشوخ 

. داد ناگشوت 
. دنادرگب اهنآ  زا  ار  دوخ  ّرش  دیزرون و  غیرد  اهنآ  هب  ار  دوخ  کمک  درک و  يراتفرشوخ  مدرم  اب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

يداـیز نخـس  زا  دیـشخب و  دـنمزاین  هب  ار  شدـمآرد  هدوزفا  تفرگ و  شیپ  رد  يورهناـیم  دوـخ ، جراـخم  رد  هک  یـسک  لاـح  هـب  اـشوخ 
. داتسیا زاب  تشز  رادرک  زا  درک و  يرادنتشیوخ 

هنامیکح دنپ  دنچ 

هدرک تیاور  تسا ] موصعم  ماما  دوصقم  یسلجم  همالع  هتفگ  هب  هک   ] امکح یخرب  زا  لقن  هب  یعوفرم  ثیدح  رد  دّمحم  نب  یّلعم  [ 191]
، دنوش دنمتورث  مدرم  هک  یماگنه  اریز  دنتـسه ، نالیخب  دـننکب  مدرم  يارب  تورث  يوزرآ  دـیاب  هک  یناسک  نیرتراوازـس  انامه  دومرف : هک 

اهنآ بیع  دنوش  بوخ  مدرم  رگا  اریز  دنتـسه ، نادنمبیع  نارگید ، عضو  دوبهب  يارب  مدرم  نیرتراوازـس  و  دنیوشب ؛ نانآ  لاوما  زا  تسد 
هدیدان ناشیدرخیب  هک  دنراد  نادب  زاین  اریز  دنـشاب ، ناهاوخ  ار  مدرم  ییابیکـش  هکنیا  رد  دنمدرم  نیرتراوازـس  نادرخیب  انامه  دـنیوجن . ار 

، دننکیم وزرآ  ار  نارگید  يراکهبت  بویعم ، ياهناسنا  دـنناهاوخ و  ار  مدرم  یتسدـیهت  نالیخب  تیعقاو ، نیا  فالخ  رب  یلو  دوش ، هتفرگ 
ییوجبیع يراکهبت  داسف و  رد  و  تسا ، لیخب  صخـش  هب  يدـنمزاین  بجوم  رقف ، هکنآ  لاح  و  دـنبلاط ، ار  مدرم  يدرخباـن  ناگـشیپهنگ  و 

ناهانگ ینامرفان و  هب  ندرک  یفالت  يدرخبان  رد  و  تسا ، هتفهن  ناراکتشز 
217 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. تسا دوجوم  نادرخبان ] ]

بهذم مه  ردارب  دزن  تیاکش  ندرب  تلیضف 

لها زا  یـسک  دزن  ار  نآ  تیاکـش  یتفای  ییراتفرگ  هاگ  ره  نسح ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : دـشار  نب  نسح  [ 192]
فک زا  ار  تلـصخ  راهچ  زا  یکی  تروص  نیا  رد  هک  وگزاب  تنابهذـم ] مه   ] تناردارب زا  یکی  هب  ار  نآ  و  ربم ، هعیـش ] نافلاخم   ] فالخ

یتروشم ینزیار و  ای  دوش و  تباجتـسا  وت  قح  رد  وا  ياعد  ای  یناتـس ، يرای  وا  ماقم  زا  ای  يریگ ، خساپ  یفاک  یلام  نتفرگ  اب  ای  ياهداهنن :
. ياهدرک

ایند زا  ندروخن  بیرف  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياهبطخ 

: دومرف دناوخ و  ياهبطخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  دیوگیم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  رباج  [ 193]
. دناسر دوس  دناوت و  نایز  دروآ ، زارف  هب  درب و  دورف  هب  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس 

ییادخ تسا . طیحم  دنک  رذگ  اهلد  رب  هچنآ  اهیندیدان و  رب  تسرد . تسار و  شیاهمان  تسالاو و  ششیاتس  هدنریگارف . تسا و  هدنـشخب 
اههشوت دناریمب و  دنک و  هدنز  سپ  تخاون ، یگدنز  تمعن  هب  ار  نانآ  و  درک ، رارقرب  شناگدیرفآ  نایم  رد  تلادـع  يور  زا  ار  گرم  هک 

. تسانیب هاگآ و  وا  اریز  هتخاس ، مکحم  تساک  مکیب و  ار  نآ  دوخ  ریبدت  تمکح و  هب  و  دنک ، هزادنا  ار 
تسا و كاخ  ریز  هچنآ  نامـسآ و  رد  تسا و  نیمز  ریز  رد  ار  هچنآ  دنادب  یتسه . نایاپ  ات  هدنیاپ  یتسین و  نودب  یندنام و  هشیمه  تسوا 

. نآ نیا و  نایم 
رامش رد  شددع  هک  یشیاتس  دنتفگ ؛ ساپـس  شناربمایپ  اههتـشرف و  هچ  نادب  دزـس  ار  وا  هک  وا  كاپ  ساپـس  هنیجنگ  زا  میوگ  شـشیاتس 
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مهاوخ تیافک  یییامنهار و  وا  زا  منک و  لّکوت  وا  رب  مراد و  نامیا  ودب  درواین . شدننام  هب  سک  چیه  و  دریگن ، یـشیپ  وا  رب  نامز  دیاین و 
یهاوگ و  درادن ، کیرـش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  و  مراتـساوخ ، ار  وا  يدونـشخ  میوج و  وا  زا  ار  ریخ  و 

هب ار  وا  هک  تسوا  لوسر  هدنب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  مهد 
218 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

-. داب شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  دیاین - شوخ  ار  ناکرشم  هچ  رگا  دنک ، شزوریپ  نایدا  همه  رب  ات  هداتسرف  قح  نید  ییامنهار و 
نارتش دنزادنا و  راب  تحارتسا  يارب  هک  دیتسه  یناوراک  دننامه  ایند  نیا  رد  امش  انامه  و  تسین ، امش  هاگیاپ  هناخ و  ناهج ، نیا  مدرم ! يا 

ياج هب  هچنآ  زا  هن  دـنراد و  ياهراـچ  نتفر  زا  هن  دـنورب . رابکبـس  دـنیآرد و  اـیند  هب  رابکبـس  دـننک . چوک  هتـساخرب  سپـس  دـنناباوخب  ار 
هک ماگنه  نآ  ات  دندشن  هدامآ  دنتـسب و  لد  ایند  هب  اهنآ  دنتفاتـش . زین  نانآ  دنتـشاداو و  باتـش  هب  ار  نانآ  دنراد . یتشگزاب  هار  دناهدراذگ 
ایند رد  يرثا . هن  هدـنام  ياج  هب  يربخ  هن  نانآ  رتشیپ  زا  هدیکـشخ و  ناشاههماخ  هک  دندیـسر  یمدرم  هناخ  هب  و  دـنتفرگ ، ار  ناشهاگولگ 

یبوخب ار  امـش  اهبکرم  دیداهن . ماگ  ناشیا  راثآ  رب  دیدمآرد و  اهنآ  ياههناخ  هب  امـش  دنتفاتـش . ترخآ  يوس  هب  دندرک و  گنرد  یکدنا 
. یتسس هن  دراد و  یگتسخ  هن  هک  یهار  رد  دننارب 

دیاهدش و اهنآ  لاح  هدننکتیاکح  هدننایامن و  امش  و  درب ، دوخ  اب  ار  ناتاهناج  ناتبش  دنار و  شیپ  هب  بعت  جنر و  اب  ار  ناتاهندب  امش  زور 
. دییاهنآ هنومن  دیاهتفرگ  شیپ  هک  یهار  رد 

. دـش دـهاوخ  دراو  امـش  هب  مه  گرم  دـیدراو و  هزات  ینارفاسم  ناهج  نیا  رد  امـش  یتسارب  هک  دـبیرفب  ار  امـش  ناهج  نیا  یگدـنز  اداـبم 
شاداپ و باقع و  باوث و  هناـخ  هب  ار ، امـش  ياـهراک  شرازگ  شراوهار  ياـهبکرم  دـنکیم و  ورف  امـش  رد  ار ، دوخ  ریگناـج  ياـهناکیپ 

. دناسریم باسح ،
ار دوخ  يوزرآ  دزیتسب و  لد  ياّنمت  اب  دنک و  یهت  ولهپ  هانگ  زا  دشاب و  دوخ  راگدرورپ  نارگن  هک  ار  ياهدنب  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  سپ 

هداهن هنهد  شناهد  رب  دوخ ، راگدرورپ  زا  سرت  ماگل  اب  و  هدز ، ماگل  يراگزیهرپ  راهم  هب  ار  دوخ  سفن  هک  ياهدنب  دهد ؛ تبـسن  غورد  هب 
زیختـسر زور  هب  هاگن  هک  ياهدنب  هتـشاد ؛ شزاب  ینامرفان  زا  هدز  نآ  رب  هک  ياهنهد  اب  هدیناشک و  ادـخ  تعاط  يوس  هب  ار  شراهم  تسا و 

هتفرگ و هرانک  ایند  زا  دراد و  ناوارف  یباوخیب ، دربیم . رـس  هب  هشیدنا  رد  هتـسویپ  دشکیم و  مشچ  ار  شیوخ  گرم  هظحل ، ره  رد  دراد و 
گرم و زور  هشوت  ار  اوقت  شیوخ و  تاجن  بکرم  ار  ییابیکـش  هک  ياهدنب  تساجنآ ؛ بقارم  اشوک و  ترخآ ، رفـس  يارب  تسا ؛ گنتلد 

ور نیا  زا  و  هتخاس ، شینورد  نازوس  ياهدرد  نامرد 
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زیخاتسر زور  دای  زا  شلد  و  دزومآ ، شناد  يرادیاپ ، نید و  قیاقح  كرد  يارب  هداهناو ، ار  مدرم  ایند و  و  هدیجنس ، ار  دوخ  و  هتفرگ ، دنپ 
و هدیزخ ، شیوخ  يابع  رد  هداتـسیا و  اپ  رـس  رب  هدیزگ . يرود  تحارتسا  شلاب  زا  هدیچیپ و  مهرد  ار  شباوخ  رتسب  و  هتـشگ ، راب  نیگنس 

. هدرک رارقرب  تبون  تیدوبع ] كاخ  رب  نداهن  رد   ] شتسد فک  ود  تروص و  نایم  و  هتشگ ، نتورف  عشاخ و  لج  ّزع و  دنوادخ  يارب 
ادخ سرت  زا  تسا . نازیر  ورف  شناگدید  زا  کشرس  بالیـس  نازرل و  شلد  نازیر و  شکـشا  تسا . عشاخ  شراگدرورپ  ربارب  ناهن ، رد 

، دونشخ نارذگ  هزادنا  هب  یگدنز  راک  رد  تسا . تخس  وا  زا  شساره  رایـسب و  تسادخ  دزن  هچنآ  رد  وا  شیارگ  دزرلیم . شنت  ياهدنب 
. دنکیم هدنسب  دنادیم  هچنآ  زا  رتمک  نتفگ  هب  و  دراد ، هدیشوپ  هچنآ  زا  تسا  رتمک  دزاس  راکشآ  ار  هچنآ  و 

ماجنا يارب  ار  يادـخ  اهنآ  زا  یکی  رگا  دزاس . رود  شناگدـنب  زا  ار  الب  اـهنآ  دوجو  وترپ  رد  هک  رهـش  رد  ادـخ  ياـههدرپس  دنتـسه  اـهنیا 
ار شیاعد  دونشب و  ار  وا  زار  دناسر . شیرای  دنوادخ  دنک  نیرفن  یـسک  هب  رگا  ای  دروآیم ، ياج  هب  ار  نآ  دنوادخ  دهد ، دنگوس  يراک 

هتساوخ تسا . هداد  رارق  ناراگزیهرپ  نکسم  يوأم و  ار ، تشهب  هتشاد و  رارقرب  يراگزیهرپ  يارب  ار  ماجنارس  دنوادخ ، دنادرگ . باجتسم 
. تساهشهاوخ نیرتهب  اج  نآ  رد  اهنآ 
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ادخ هک  تساهتمعن  رطاخب  اجنیا  و  ایادخ .] راب  یهّزنم  وت  ینعی  « ] مهّللا کناحبـس  : » دنیوگب هک  تسنیا  نآ  و  تساهاعد ، نیرتهب  ناشیاعد 
«. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » هک تسا  نیا  اهنآ  شهاوخ  نیرخآ  تسا و  هداد  ناشیدب 

ایند هب  نتسبن  لد  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يرگید  هبطخ 

: دومرف لقن  هعمج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  اریز  هبطخ  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 194]
الاو و نیرترب  نیرفآ ، شقن  هدننکزاغآ  نآ ، هاگیاج  تسا و  نآ  ماجنارس  زاغآرـس و  تسا و  ساپـس  هتـسیاش  هک  تسازـس  ار  ادخ  ساپس 

هب راعش ، تمارک  یتسه و  نیرتزیزع  راوگرزب ،
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دوخ ناوت  هب  تسا و  عینم  دوخ  يورین  هب  ّطلـسم . دوـخ  رهق  هب  تسا و  هریچ  دوـخ  تّزع  هب  اـتکی . تمعن ، هنوـگ  ره  هب  هناـگی و  ییاـیربک 
، دهد ناوارف  يزور  شنایاش . دیاوف  اطع و  هب  تسا  هدنشخب  شناسحا . عانتما و  هب  تسا  هدوتـس  زیچ . ره  زا  رترب  دوخ  توربج  هب  ردتقم و 
ءالآ و هدـنزارف  تسوا و  لالج  تمظع و  هدـنزارب  هک  یـساپس  شئالآ ؛ ندوب  یپایپ  شیاهتمعن و  هب  میرازگساپـس  ار  وا  نارکیب  تمعن  و 

. شئایربک
همه رب  یگدنیاپ  رد  دراد و  یشیپ  زیچ  ره  رب  دوخ  ّتیلّوا  رد  هکنآ  درادن ، یکیرش  هک  وا  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ 
. دناهدروآ دورف  رس  شتّیدبا  ینایاپ  هب  و  وا ، نیرید  ّتیلزا  يارب  مه  دنعضاخ و  وا  ّتیبوبر  یگناگی و  يارب  قلخ  همه  تسا . هریچ  زیچ 
يارب دـیزگرب و  دوخ  شناد  هب  ار  وا  تسوا . هدـیرفآ  نیرتهب  هداتـسرف و  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ 

رب ینکفا  وترپ  ینایاپ و  تّوبن  گرزب  راک  هب  و  دیدنـسپ ، شدوخ  قلخ  تیادـه  يارب  درپس و  وا  هب  ار  دوخ  ّرـس  درک و  باختنا  دوخ  یحو 
يارب تخیگنارب  ار  وا  دومن . شدوخ  تمحر  باب  هلیسو  تخاس و  هدنیامن  شیحو  دیلک  و  شیوخ ، هار  ياههمانرب  دوخ و  نید  ياههناشن 
راـکنا رفک و  قح و  ترـضح  هب  یناداـن  قح و  هار  زا  رـشب  یهارمگ  اـهتّلم و  فـالتخا  شناد و  غارچ  یـشومخ  نـالوسر و  ترتف  ماـگنه 

. زیختسر هدعو  گرم و  زا  سپ  یگدنز 
داتـسرف و ورف  هیآ  هیآ  داد و  يرترب  ار  نآ  هک  دـنمجرا  یباـتک  هارمهب  تخاـس ، ناـیناهج  تمحر  داتـسرف و  لوـسر  مدرم  یماـمت  هب  ار  وا 

يوس زا  دوب  یلیزنت  و  دنک ، ذوفن  نادب  یلطاب  سپ  ای  شیپ  ادابم ز  هک  تشاد  شهاگن  دـینادرگ و  شزیزع  تخاس و  شراکـشآ  نشور و 
. هدوتس میکح  دنوادخ 

. دننک لّقعت  اهنآ  هک  دیاش  درک  ور  ریز و  ار  یتایآ  دز و  اهلثم  مدرم  يارب  باتک  نیا  رد 
سپ ات  یمیب ، مه  دشاب و  يرذع  مه  ات  دینادرگ  نوناق  شناگدـنب  يارب  ار  نید  نآ ، رد  و  درمـش ، مارح  ار  مارح  لالح و  نآ  رد  ار  لالح 

درک تلاسر  غیلبت  مه  وا  ددرگ . تسرپادخ  مدرم  هب  غالبا  هلیسو  دنـشاب و  هتـشادن  ياهناهب  تّجح و  دنوادخ ، رب  مدرم  نالوسر ، لاسرا  زا 
رب ادخ  ناوارف  مالس  دورد و  دیتسرپ ، ار  وا  گرم  مد  ات  تساخرب و  داهج  هب  ادخ  هار  رد  و 
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. داب شنادناخ  وا و 

، همه تشگزاب  هاگهدعو و  دیزاغآ و  دوخ  شناد  اب  ار  زیچ  همه  هک  ار  ییادخ  ياوقت  منکیم  هیـصوت  مدوخ  امـش و  هب  ادخ ! ناگدـنب  يا 
. امـش لجا  نتفای  نایاپ  رمع و  ندیـسر  رـس  هب  راگزور و  تشذگ  امـش و  يدوبان  اهنآ و  يدوبان  تسوا  تسد  هب  و  تسوا ، هاگرد  هب  ادرف 
ات دیدنب  راک  هب  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  تفر . امـش  ناینیـشیپ  تسد  زا  هچنانچ  دورب  امـش  ام و  تسد  زا  ایند  نیا 

ناهج نیا  زا  ولهپ  شاداپ . ندـیمرآ و  يارـس  ترخآ  تسا و  شالت  هناخ  ایند  اریز  دـیریگرب ، هشوت  نآ  دـنلب  زور  نآ  يارب  هاتوک  زور  رد 
رایـسب هک  دوخ ، ناراتـساوخ  يوزرآ  تیاـهن  هنیمز  رد  اـیند  زگره  ددرگ . اـیند  هتفیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخبیرف  یتسارب  هک  دـینک  یهت 
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ِِهب َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  هدومرف ... : لج  ّزع و  دنوادخ  هک  درذگنرد  نیا  زا  دـننآ  هتفیـش  دـنهد و  لد  نادـب  دـنراد و  شتـسود 
«. 1  ... » ُماْعنَْألا َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن 

یتینما شیاسآ و  هیاس  رد  و  دروآ ، راب  هب  شیارب  یهآ  کشا و  هکنآ  زج  درواین  تسد  هب  یتمعن  ایند  نیا  رد  امـش  زا  کی  چـیه  هکنیا  اـب 
ناسرت نارگن و  یتسردـنت ، تیفاع و  نتفر  تسد  زا  ای  یتمعن  ندـش  نوگرگد  اـی  يزادـناربنامناخ  يـالب  ندیـسر  زا  هکنآ  زج  دـیاین  رد 

ره و  تسور ، شیپ  رد  زین ، رگداد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  يراـبجا  فـّقوت  تماـیق و  هاگتـشادزاب  ساره  دـیآیم و  یپ  رد  زین  گرم  تسا .
کین شاداپ  دندرک  یبوخ  هک  یناسک  و  دـننیبب ، ار  دوخ  رفیک  دـندرک  يدـب  هک  یناسک  ات   » دـنیب شاداپ  هدرک  هچ  نادـب  اج  نآ  رد  سک 

«. دنریگب ار  دوخ  راک 
یتسارب هک  دیباتشب  تسوا  يدونشخ  نآ  رد  هچ  ره  هب  وا  هب  بّرقت  تعاط و  ماجنا  ادخ و  ناوضر  يوس  هب  دیسرتب و  مانالاو  يادخ  زا  سپ 

دننیزگ يرود  دننک و  لمع  دراد  تسود  يادخ  هچ  نادب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  تسا . هدننکتباجا  کیدزن و  وا 
اهدنپ نیرتاسر  اهناتساد و  نیرتهب  هک  یتسارب  سپس  تسا . نآ  رد  ادخ  بضغ  مشخ و  هچنآ  زا 

______________________________

هک اهنآ  هچ  دـنروخیم و  نایمدآ  هک  اهنآ  هچ  دـیورب ، نیمز  زا  اهینتـسر  هنوگ  ره  نادـب ، ات  مینک  لزان  نامـسآ  زا  هک  یناراب  نانوچ  ( » 1)
(. هیآ 24 سنوی / هروس  « ) دنرچیم نایاپراچ 
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«. 1  » َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  هدومرف : هک  تسادخ  باتک  اهیروآدای  نیرتدنمدوس  و 

ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ * یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا * َو  نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  میجر  ناطیـش  زا  مربیم  هانپ  ادخب 
«. 3  » ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  «. 2  » ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو 

تـسرف دورد  دّمحم و  لآ  دّمحم و  هب  زروب  رهم  دّمحم و  لآ  دّمحم و  هب  هدب  تکرب  دّمحم و  لآ  دّـمحم و  رب  تسرف  تمحر  ایادـخ ! راب 
میهاربا و رب  یتفگ  دورد  يدیزرو و  رهم  يدرک و  مّحرت  يداد و  تکرب  يداتسرف و  تمحر  هچنآ  نیرتهب  نانوچ  دّمحم ، لآ  دّمحم و  هب 

لآ دّمحم و  ایادخ ! راب  دنمجرا . تلزنم  تلیـضف و  فرـش و  هلیـسو  نک  اطع  دّمحم  هب  ایادخ ! راب  دـیجم . يدـیمح و  وت  اریز  میهاربا ، لآ 
تمایق زور  ار  اهنآ  نک و  رّرقم  رتکیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ  ماـقم ، فرـش و  رد  و  راد ، رتراوگرزب  قیـالخ ، همه  زا  تماـیق  زور  رد  ار  دّـمحم 
تعافش دورد و  ششخب  هدب و  ار  ماقم  نیرتدنمتفارش  دّمحم ، هب  ایادخ ! راب  دنـشاب . هتـشاد  يرترب  بیـصن  تلزنم و  رتدنموربآ و  وت  شیپ 
فرحنم هن  يرادرک و  دب  زا  نامیشپ  هن  نکش و  نامیپ  اوسر و  هن  رادافو ، دنموربآ و  دنویپب  وا  هب  ار  ام  ایادخ ! راب  نک . اطع  وا  هب  ار  مالـسا 

. نیمآ قحلا  هلا  ّقح ، زا 
: تفگ تساخرب و  تسشن و  یکدنا  سپس 

و دیتسرپ ، ار  وا  درک و  زیهرپ  وا  زا  دیاب  هک  یسک  نیرتهب  و  دوتس ، ار  وا  دیـسرت و  وا  زا  دیاب  هک  یـسک  رتهتـسیاش  تسازـس  ار  ادخ  ساپس 
تسناد راوگرزب  ار  وا  دیاب  هک  یسک  رتراوازس 

______________________________

(. هیآ 204 فارعا / هروس  « ) دیوشب محر  هک  دیاش  دیشاب  شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ  نادب  دوش  هدناوخ  نآرق  هاگ  ره  و  ( » 1)
قح هب  ار  رگید  کی  دـندرک و  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  رگم  تسا ، نارـسخ  رد  یمدآ  هک  نامز ، نیا  هب  دـنگوس  ( » 2)

(. ات 3 هیآ 1  رصعلا / هروس و  « ) دندرک شرافس  ربص  هب  ار  رگید  کی  دندرک و  شرافس 
هروس « ) دـیتسرف لماک  یمالـس  دورد و  وا  رب  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرفیم . دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتـشرف  ادـخ و  اـنامه  ( » 3)

(. هیآ 56 بازحا /
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. درک شدیجمت  و 

وا يربهر  هب  شیالب و  شیامزآ و  نسح  شیاهتمعن و  نودـب  تسویپ  شنایاش و  شـشخب  شنـالک و  يزاـینیب  يارب  میرازگساپـس  ار  وا 
. دریگن یتسس  شیاههقلح  دوشن و  راومه  تسپ و  شیدنلب  ددرگن و  شوماخ  وا  وترپ  هک  میورگب 

وا زا  و  ناهانگ ، ندروآ  تسد  هب  هراب  رد  مییوج  شزرمآ  وا  زا  و  اههنتف ، یگریت  زا  یلد و  دب  دیدرت و  ره  یتبقاعدب  زا  میربیم  هانپ  ادـخب 
زا نانیبدـب و  بیر و  لها  اب  يراـکمه  كانـساره و  ياـههاگترپ  رد  موجه  راـجنهان و  ياـهوزرآ  دـب و  ياـهرادرک  زا  میهاوخ  یناـبهگن 

. دننک قحانب  نیمز  يور  رد  ناراکدب  هچنآ  رد  يدونشخ 
نانآ ناج  تربمایپ  نییآ  دوخ و  شیک  رب  هک  یناسک  اب  دنشاب ؛ هدرم  ای  هدنز  ار ، هنمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  همه  زرمایب و  ار  ام  ایادخ ! راب 

زرماـیب راد و  ینازرا  اهنادـب  ناوـضر  شزرمآ و  تـمحر و  رذـگرد و  اـهنآ  تائّیـس  زا  ریذـپب و  ار  اـهنآ  تانـسح  ایادـخ ! راـب  یتـفرگ . ار 
هب دندیبسچ و  تنید  هب  دندرک و  قیدـصت  ار  تلوسر  دـندیتسرپ و  هناگی  ار  وت  هک  یناسک  نآ  ار ؛ هنمؤم  نانز  نادرم و  زا  نانآ  ياههدـنز 

مارح ار  تمارح  لـالح و  ار  تلـالح  دـندروآ و  ياـج  هب  ار  وت  ّتنـس  شور و  دـندومن و  يوریپ  يربماـیپ  زا  دـندرک و  لـمع  وـت  ضئارف 
. دندرک ینمشد  تنانمشد  اب  یتسود و  تناتسود  اب  دنتسب و  دیما  وت  باوث  هب  دندیسرت و  وت  رفیک  زا  دندرمش و 

هلا روآرد ، تبوخ  ياههدنب  رامـش  رد  ار  اهنآ  تتمحر  هب  رذگرد و  اهنآ  ياهیرادرکدب  تائّیـس و  زا  ریذپب و  ار  اهنآ  تانـسح  ایادـخ ! راب 
. نیمآ قحلا 

بئاس ظفاح و  ینعم 

! رفعج ابا  ای  مدرک : ضرع  یبئاس . دراد و  یظفاـح  ینمؤم  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : هزمح  وبا  [ 195]
هاگن اجک  ره  رد  ار  نمؤم  وا  اب  هک  تیالو  رظن  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  زا  تسا  ینابهگن  ظفاح  دومرف : دنمادک ؟ بئاس  ظفاح و 
هاـگن دـشاب  اـجک  ره  رد  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هدژم  ناـمه  بئاـس ، و  درادیم ،

. درادیم
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اهنآ ندومزآ  مدرم و  اب  شزیمآ 

تدـب اهنآ  زا  ناشیدومزآ  نوچ  و  يامزایب ، ار  اهنآ  زیمآرد و  مدرم  اب  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبلح  [ 196]
. دیآیم

مدرم رصنع  تلاصا و 

سپ دنشابیم ، میس  رز و  ناک  نوچمه  ییاهناک  مدرم ، دیامرفیم : هک  هدیناسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  دنـس  حلاص  نب  رکب  [ 197]
. دراد یکاپ  رصنع  زین  مالسا  رد  هدوب  یکاپ  رصنع  تیلهاج  رد  هک  ره 

ءاروز هوک  ناتساد 

: هک تسج  لّثمت  بقع  یبا  نبا  رعش  زا  یتیب  هب  قداص  ماما  دیوگیم : بهو  نب  ۀیواعم  [ 198]
رتش نوچ  اهنآ  زا  نت  رازه  داتـشه  ءاروز ، رد  رهظ  ماگنه  رد  ینعی : ندـبلا  رحنت  ام  لـثم  اـفلا  نونامثیحّـضلا  يدـل  مهنم  ءاروزلاـب  رحنی  و 
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. دنوش ینابرق 
: دومرف نم  هب  سپس  ماما  تسا . هدمآ  لزب » «، » ندب  » هملک ياج  هب  يرگید  تیاور  رد 

: دومرف تسا . دادغب  نامه  ءاروز ، تنابرق ، مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  یسانشیم ؟ ار  ءاروز 
نآ دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  ياهدـید ؟ ار  اجنآ  ناـیاپراهچ  رازاـب  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  ياهتفر ؟ ير »  » هب اـیآ  دومرف : سپـس  هن ،

نالف نادنزرف  زا  ناشرفن  داتشه  هک  ناشیا - زا  رازه  داتشه  هک  تسا  ءاروز  نامه  ياهدید ؟ تسا  هداج  تسار  فرط  رد  هک  ار  هایـس  هوک 
نارسپ دومرف : دش ؟ دنهاوخ  هتشک  یسک  هچ  تسد  هب  مدرک : ضرع  دش . دنهاوخ  هتـشک  اج  نآ  رد  تفالخ - هتـسیاش  ناشهمه  دنتـسه و 

. تشک دنهاوخ  ار  اهنآ  مجع 
225 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ریسفت 

اْهیَلَع اوُّرِخَی  َْمل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  هفیرـش : هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 199]
. دنرادن يدیدرت  ّکش و  دشاب و  رواب  شنیب و  رس  زا  ینعی  دومرف : « 1  » ًانایْمُع َو  امُص 

: دومرف « 2  » َنوُرِذَـتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو ال  هفیرـش : هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگیم : ناـمثع  نب  داّـمح  [ 200]
نیا دوصقم  یلو  دنک ، نایب  ار  شرذع  هک  دراذگن  وا  دشاب و  هتـشاد  يرذـع  شاهدـنب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب ] و   ] رتلداع رترب و  دـنوادخ 

. دروایب هک  درادن  يرذع  الصا  تسا و  موکحم  یصخش  نینچ  هک  تسا 
ْلَعْجَی َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  یهلا ... : هدومرف  نیا  ریسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عوفرم  یثیدح  رد  یـسانک  دّمحم  [ 201]

ام يوس  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  دنرادن  يزیچ  هک  دنتسه  ام  نایعیـش  ناناوتان  دوصقم ، دومرف : « 3  ... » ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم  َُهل 
دننک و جرخ  اهلوپ  دننک و  چوک  ام  يوس  هب  دنتـسه  اهنآ  تسد  ربز  هک  یمدرم  دنریگرب و  ام  شناد  زا  دنونـشب و  ار  ام  ثیدح  سپ  دنیآ .
ار ام  ثیداحا  نانآ  سپ  دـننک . لقتنم  ناوتان  نایعیـش  زا  هورگ  نآ  هب  دنونـشب و  ار  ام  ثیداحا  دـنیآرد و  ام  رب  ات  دـننکفا  جـنر  هب  ار  دوخ 
هک ییاج  زا  دـهد و  رارق  ینتفر  نوریب  ناشیا  رب  مانالاو  دـنوادخ  هک  دنتـسه  اهنیا  دـننکیم . عیاض  ار  اهنآ  نارگناوت ، یلو  دـننکیم  ظفح 

ماما درگ  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  دومرف : « 4  » ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  هفیرـش : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  و  دناسر ، ناشیزور  دنرادن  نامگ 
هک اج  نآ  ات  دنریگ  ارف  ار 

______________________________

(. هیآ 73 ناقرف / هروس  « ) دنهنن يور  نآ  رب  روک  رک و  دنهد  ناشزردنا  ناشراگدرورپ  ياههیآ  هب  نوچ  هک  یناسک  و  ( » 1)
(. هیآ 36 تالسرم / هروس  « ) دنروایب رذع  هک  دنهدن  ناشهزاجا  و  ( » 2)

(. هیآ 3 قالط / هروس  « ) دناسر يزور  درادن  نامگ  هک  اج  نآ  زا  ار  وا  دهن و  ینتفر  نوریب  هار  يو  يارب  دسرتب  ادخ  زا  هک  ره  و  ( » 3)
(. هیآ 1 هیشاغ / هروس  « ) تسا هدیسر  وت  هب  هدنریگارف ] هثداح   ] هیشاغ ناتساد  ایآ  ( » 4)

226 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دوس اهنادـب  ماما ] رب   ] ناشدورو هن  دـنکن ، ناشزاینیب  دـشخبن و  ناـشدوس  ینعی  «، 1  » ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْـسی  ال  دـیامرفیم : دـنوادخ 

. دنک زاینیب  ار  نانآ  ماما ] روضح  رد   ] ناشنتسشن هن  دشخب و 
َو ال ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  هفیرش ... : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 202]

ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَسْمَخ 
وبا يالوم  ملاس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  حارج و  هدـیبع  وبا  نـالف و  نـالف و  هراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف : « 2  » ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْـسی  ال 
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زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رگا  هک  دندش  ناتسادمه  دنتـشون و  همان  دوخ  نایم  هک  هاگ  نآ  دش ، لزان  هبعـش  نب  ةریغم  هفیذح و 
ورف اهنآ  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دریگ . ياج  مشاه  ینب  ناـیم  رد  تفـالخ ، دـنهدن  هزاـجا  زگره  تسب  ورف  هدـید  ناـهج 

ُعَمْـسَن اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم * اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  دومرف : هک  تسیچ  راگدرورپ  نخـس  نیا  سپ  مدرک : ضرع  دـیوگیم : وا  داتـسرف .
؟» 3  » َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس 

. تشگ لزان  زور  نامه  رد  اهنآ  هراب  رد  زین  هیآ  ود  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
هیلع نیـسح  هک  يزور  زج  دش  هتـشون  هماندهع  نیا  هک  زور  نآ  دننام  دـشاب  يزور  هک  ینآ  رب  وت  دـیاش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هماندهع نآ  هاگ  ره  هک : تشاد  نالعا  ادخ  لوسر  هب  ار  نامه  دوب و  هتشذگ  نینچ  ادخ  ملع  رد  اروشاع ] زور  ، ] دیسر تداهش  هب  مالّـسلا 
. تفای قّقحت  اهنیا  همه  دوریم و  نوریب  مشاه  ینب  تسد  زا  تموکح  دوشیم و  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  دش  هتشون 

______________________________

(. هیآ 7 هیشاغ / هروس  « ) دنک فرطرب  ار  یگنسرگ  هن  دنک و  هبرف  هن  ( » 1)
نیا و زا  رتمک  هن  تساهنآ و  نیمـشش  ادخ  هک  نآ  رگم  يرفن  جنپ  هن  تساهنآ و  نیمراهچ  ادـخ  هکنآ  رگم  دـشابن  رفن  هس  ییوگزار  ( » 2)
هک دزاـس  ناـشهاگآ  دـناهدرک  هک  ییاـهراک  زا  زیختـسر  زور  هاـگ  نآ  تساـهنآ . دزن  ادـخ  دنـشاب  اـجک  ره  هکنآ  رگم  تسه  يرتشیب  هن 

(. هیآ 7 هلداجم / هروس  « ) تساناد زیچ  همه  هب  ادخ  یتسارب 
، يرآ میونـشن ؟ ار  نانآ  ییوگزار  ناهن و  ام  هک  دناهتـشادنپ  ای  میتسه ، هدننکماربا  مه  ام  انامه  دـندرک ، ماربا  تابثا و  ار  يرما  هکلب  ( » 3)

(. هیآ 79 و 80 فرخز / هروس  « ) دنسیونیم دننانآ  هارمه  هک  ام  ناگداتسرف 
227 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ِْرمَأ یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  اـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو  مدرک : ضرع 
رد هیآ  نیا  لیوأت  و  دنناناملسم ، زا  هورگ  ود  هفئاط  ود  زا  دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  «، 1  ... » ِلْدَْعلِاب امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ْتَءاف  ْنِإَف  ِهَّللا 

راتـشک گنج و  هک  دوب  اج  نامه  و  دـندیروش ، نانمؤم  ریما  رب  هک  نانآ  ینعی  دـندوب ، اهنآ  هیآ  نیا  لها  دوب و  لمج ] گنج   ] هرـصب زور 
ترـضح نآ  رب  دوب  هدومرف  لزان  ادخ  هچنآ  ساسا  رب  دنتـشگیمن  زاب  رگا  و  دندرگزاب ، ادـخ  نامرف  هب  ات  دـش  بجاو  نانمؤم  ریما  رب  اهنآ 

و دندوب ، هدرک  تعیب  هارکا  نودب  لیم و  اب  اهنآ  هچ ، دنشک ، تسد  دوخ  هشیدنا  زا  دندرگزاب و  ات  درادنرب  اهنآ  زا  ریـشمش  هک  دوب  بجاو 
تلادـعب اهنآ  اب  يزوریپ  زا  سپ  هک  دوب  بجاو  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رب  سپ  دوب . هدومرف  ادـخ  هک  دـندوب  يزواجتم  هورگ  نامه  اهنآ 

هیلع نینمؤملا  ریما  نینچمه  تشذگرد . اهنآ  زا  داهن و  ّتنم  اهنآ  رب  درک و  راتفر  تلادعب  هّکم  مدرم  اب  ادـخ  لوسر  هک  نانچ  دـنک ، راتفر 
مکیب و هّکم ، مدرم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نانوچ  درک  راتفر  تلادعب  اهنآ  اب  هرـصب  مدرم  رب  يزوریپ  زا  سپ  مالّـسلا 

. تساک
: دومرف تسیچ ؟ « 2  » يوْهَأ َۀَکِفَتْؤُْملا  َو  هیآ : نیا  زا  دوصقم  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا 

؟» 3  » ِتانِّیَْبلِاب ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَتَأ  ِتاکِفَتْؤُْملا  َو  مدرک : ضرع  دناهرصب . مدرم  نامه  اهنآ 
. دش نوگژاو  ناشرس  رب  اههدکهد  هک  دندوب  طول  موق  اهنآ  دومرف :

تسا قالخا  نید و  هب  بسن  لصا و 

هتسشن دجسم  رد  نایشیرق  زا  نت  دنچ  اب  ناملـس  دومرف : هک  درکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مردپ  مدینـش  دیوگیم : نانح  [ 203]
ار دوخ  داژن  بسن و  نوماریپ  نتفگ  نخس  نانآ  دوب .

______________________________

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


گنج زواجتم  نآ  اب  دنک  زواجت  يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دینک و  حالـصا  ار  ناشنایم  دندیگنج  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و  ( » 1)
(. هیآ 9 تارجح / هروس  « ) دیهد حالصا  تلادعب  ار  اهنآ  نایم  تشگزاب  نوچ  و  ددرگ ، زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک 

(. هیآ 53 مجن / هروس  « ) دنکفیب ار  هدش  نوگژاو  هدکهد  و  ( » 2)
(. هیآ 70 هبوت / هروس  « ) دندمآ ناشیوس  هب  اهتّجح  اب  ناشناربمغیپ  هک  هدش  نوگژاو  ياههدکهد  و  ( » 3)

228 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تردـپ یتسیک و  وت  وگب  تفگ : وا  هب  باّطخ  نب  رمع  دیـسر . ناملـس  هب  تبون  اـت  دربیم  ـالاب  ار  شیوخ  بسن  کـی  ره  دـندرک و  زاـغآ 

دّمحم دوجو  وترپ  رد  لج  ّزع و  يادخ  مدوب و  هارمگ  هک  میادخ  هدنب  دنزرف  ناملس ، نم  تفگ : ناملس  تسیچ ؟ تبسن  لصا و  تسیک و 
. تخاـس رگناوت  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  کـمک  هب  دـنوادخ  مدوب و  اونیب  و  دوـمن ، متیادـه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. نم بسح  بسن و  دوب  نیا  درک . مدازآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تکرب  هب  دنوادخ  هک  مدوب  ياهدرب 
ناشدزن هب  دوب  اهنآ  اب  وگتفگ  لوغشم  زونه  ناملس  هک  یلاح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

مدش و نیشنمه  اهنآ  اب  مدیشک ! هچ  نانیا  تسد  زا  نم  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  هب  ناملـس  دمآ .
لصا و یتسیک و  وت  تفگ : نم  هب  باّطخ  نب  رمع  دیـسر و  نم  هب  تبون  ات  دربیم  الاب  ار  دوخ  داژن  درکیم و  ناـیب  ار  دوخ  داژن  کـی  ره 

هدنب رسپ  ناملس  نم  متفگ : درک : ضرع  نامیلس  یتفگ ؟ هچ  خساپ  رد  وت  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ؟ مادک  تبـسن 
هب دنوادخ  مدوب و  اونیب  و  دومن ، متیاده  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دوجو  وترپ  رد  لج  ّزع و  يادـخ  مدوب و  هارمگ  هک  میادـخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تکرب  هب  دـنوادخ  هک  مدوب  ياهدرب  تخاس . رگناوت  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  کمک 
يدرمناوج تسوا و  نید  درم ، بسح  نایشیرق ! يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نم . بسن  بسح و  دوب  نیا  و  درک ، مدازآ 

َّنِإ اُوفَراعَِتل  َلـِئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاـْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اَّنِإ  دـیامرفیم .. : دـنوادخ  تسوا و  درخ  شاهشیر  تسوا و  قـالخا  وا 
يرترب وت  رب  اوقت  هب  زج  اهنیا  زا  کی  چیه  دومرف : ناملس  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  «. 1  ... » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ 

. يرترب اهنآ  زا  وت  دشاب  اهنآ  زا  شیب  وت  ياوقت  رگا  و  دنرادن ،

تفالخ هب  ندیسر  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینارنخس 

ربنم رب  دیسر  تفالخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ملـسم  نب  دّمحم  [ 204]
: دومرف سپس  دوتس و  درازگ و  ساپس  ار  يادخ  تفر و 

برثی رد  ییامرخ  تخرد  ات  منکن  مک  امش  تمینغ  لاملا و  تیب  زا  یمهرد  نم  هک  دنگوس  ادخب 
______________________________

ادـخ دزن  امـش  نیرتیمارگ  انامه  دیـسانشب . ار  رگید  کی  ات  ناتمیدـنادرگ  اههلیبق  اهتّلم و  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  اـم  ( » 1)
(. هیآ 13 تارجح / هروس  « ) تسامش نیرتراگزیهرپ 

229 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مریگزاب مدوخ  زا  تسا ] نکمم  هنوگچ   ] نم ایآ  دینیبب  دیوش و  ایوج  دوخ  زا  ارم  نخس  قدص  دیدرگزاب و  دوخ  ياهـسفن  هب  امـش  مراد و 

ادـخب درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هب  تساخ و  اپ  هب  لیقع  ماـگنه  نیا  رد  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مهدـب ! امـش  هب  و 
هک دوبن  يرگید  یـسک  وت  زج  اج  نیا  رد  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ینادیم ؟ ربارب  هنیدم  رد  تسوپهایـس  کی  اب  ارم  وت  دـنگوس 

. اوقت هنیشیپ و  هب  رگم  تسین  يرترب  هنوگ  چیه  تسوپهایس  نآ  رب  ار  وت  دیوگب ؟ نخس 
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دشابیم دوخ  لمع  ورگ  رد  سک  ره  هکنیا 

يا مشاـه ! ینب  يا  دومرف : داتـسیا و  افـص  هوک  رب  مرکا  ربماـیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هدـیبع  وبا  [ 205]
. امش يوس  هب  ادخ  هداتسرف  منم  بلطملا ! دبع  نادنزرف 

. دوخ راک  ورگ  رد  امش  زا  کی  ره  متسه و  دوخ  لمع  ورگ  رد  نم  متسه . نابرهم  امش  يارب  نم 
يا امـش  ریغ  زا  هن  امـش و  زا  هن  تسین  نم  تسود  دـنگوس  ادـخب  وا . هک  مییآیمرد  ییاـج  ناـمه  هب  اـم  تساـم و  زا  دّـمحم  هک  دـییوگن 

. اوقت اب  نامدرم  رگم  بلطملا  دبع  نادنزرف 
. دناهدروآ دوخ  اب  ار  ترخآ  هک  مینیبب  ار  رگید  مدرم  و  دیاهدرک ، راب  دوخ  تشپ  رب  ار  ایند  منیبب  تمایق  زور  رد  نم  هک  دیشابن  نانچ  ناه ،

. مدرک امش  هراب  رد  لج  ّزع و  يادخ  دوخ و  نایم  امش و  دوخ و  نایم  ار  دوخ  رذع  عفر  نم  یتسارب  هک  ناه 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  باوخ  ناتساد 

وس ره  زا  مدرم  ماهداتسیا و  یهوک  رس  رب  ییوگ  هک  مدید  باوخ  رد  تسا : هدومرف  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  [ 206]
ریز هب  نآ  يالاب  زا  یکی  یکی  مدرم  تفر و  الاب  نامسآ  يوس  هب  هوک  نآ  دندش  یهوبنا  عمج  هک  یماگنه  سپ  دنیآیم ، الاب  هوک  نیا  زا 

هورگ نآ  دنتخیریم و  مدرم  نامه  راب  ره  دـش و  رارکت  راب  جـنپ  راک  نیا  دـنامن . یـسک  كدـنا ، یهورگ  زج  هکنیا  ات  دـندشیم  هدـنکفا 
رتشیب لاس  جنپ  ارجام  نیا  زا  سپ  سیق  دیوگیم : هرارز  دوب . كدنا  هورگ  نیا  رامـش  رد  نالجع  نب  هَّللا  دبع  نب  سیق  دندنامیم . كدنا 

. دوبن هدنز 
230 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هناقداص يایؤر  کی  ناتساد 

سپ دید ، یباوخ  هنیدم  زا  یگنـسرف  دنچ  هلـصاف  رد  يدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 207]
دمآ هنیدم  هب  درم  نآ  دنهدیم . لسغ  عیقب  رد  ار  وا  ناگتـشرف  هک  ناوخب  زامن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هزانج  رب  ورب و  هنیدم  هب  دنتفگ : ودب 

. تسا هدومرف  تلحر  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دید  و 

تایآ زا  یخرب  لیوأت 

دّمحمب اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ار ...  هیآ  نیا  لیئربج ، دنگوس  ادخب  هک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 208]
. تسا هدرک  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رب  نینچ  « 1»

. ناوخب نینچ  ار  « 2  » َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  هیآ : نیا  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 209]
و  ] ْمُکَـسُْفنَأ اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  اَّنَأ  َْول  َو  درک : تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  [ 210]

نیا و  «: 3  » ًاتِیْبثَت َّدَشَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ْمُْهنِم  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  ام  ْمُکِرایِد  ْنِم  اوُجُرْخا  َِوأ  امیلست ] مامالل  اومّلس 
«. 4  » ًامِیلْسَت ۀعاطلا ] هَّلل   ] اوُمِّلَُسی َو  یلاوملا ] رما  نم   ] َْتیَضَق اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  دومرف ... : نینچ  ار  هیآ 

______________________________

(. هیآ 103 نارمع / لآ  هروس  « ) دیشخب ییاهر  نآ  زا  دّمحم ] هب   ] ار امش  ادخ  دیدوب و  خزود  هاگترپ  رب  امش  ( » 1)
(. هیآ 92 نارمع / لآ  هروس  « ) دینک قافنا  دیراد  تسود  ار  هچنآ  هکنآ  رگم  دیسر  دیهاوخن  یکین  هب  زگره  ( » 2)
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يارب  ] دـینک چوک  دوخ  ياههناخ  زا  اـی  دـیوش ] ماـما  میلـست  یبوخب   ] دیـشکب ار  دوخ  هک  میهد  ناـمرف  میـسیونب و  اـهنآ  رب  اـم  رگا  و  ( » 3)
« تسا رتاجرباپ  رتهب و  ناشیا  رب  دوش  هداد  دنپ  اهنادـب  ار  هچنآ  دـنهد  ماجنا  نافلاخم  رگا  و  دـننکن ، ارجا  ار  نآ  یکدـنا  زج  ماما ] تیاضر 

(. هیآ 66 ءاسن / هروس  )
« دـنهن ندرگ  ار ) ادـخ  تعاـط   ] یبوخب و  یلاو ] ماـما و  ناـمرف  دروم  رد   ] ياهدرک مکح  هچنآ  زا  دوـخ  لد  رد  دـنباین  یلـالم  سپـس  ( » 4)

(. هیآ 65 ءاسن / هروس  )
231 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ِیف ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  دومرف : نینچ  هیآ  نیا  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  لقن  هب  هدانج  وبا  [ 211]
«. 1  » ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  باذعلا ] مهل  قبس  ءاقشلا و  ۀملک  مهیلع  تقبس  دقف   ] ْمُْهنَع ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق 

ناف  ] ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دناوخ .. : نینچ  ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگیم : هیواعم  نب  دـیرب  [ 212]
اهنآ زا  يربنامرف  هب  روتسد  ادخ  هنوگچ  دومرف : سپـس  و  «، 2 [ » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلا  ِلوُسَّرلا و  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوعجراف  رمالا  یف  اـعزانت  متفخ 

اوُعیِطَأ هدرک : باطخ  اهنآ  هب  ار  ریز  روتسد  هک  هداد  یناسک  هب  ار  تاروتـسد  نیا  دهد . اهنآ  اب  عازن  فالتخا و  رد  هزاجا  ییوس  زا  دهد و 
. َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا 

مالّسلا هیلع  حلاص  موق  ناتساد 

: دیـسرپ لیئربج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لـقن  هب  هزمح  وبا  [ 213]
ات دوب و  هلاس  هدزناش  هک  دـش  هتخیگنارب  شموق  يربمایپ  هب  یلاح  رد  حـلاص  دّـمحم ! يا  تفگ : لیئربج  دوب ؟ هنوگچ  حـلاص  موق  يدوبان 

ادـخ ياج  هب  هک  دنتـشاد  تب  داتفه  اهنآ  دـندادن . خـساپ  ار  وا  ریخ ، رد  تّدـم  نیا  رد  درب و  رـسب  موق  نیا  نایم  رد  یگلاس  تسیب  دـص و 
کنیا مدوب و  هلاس  هدزناش  هک  مدش  هداتسرف  امـش  يوس  هب  یلاح  رد  نم  موق ! يا  تفگ : دیدب  ناشیا  زا  ار  نیا  نوچ  حلاص  دندیتسرپیم .

مد رد  دیتساوخ  هچنآ  رد  منک و  یتساوخرد  دوخ  يادخ  زا  ات  دیهاوخب  نم  زا  ای  مراد ، داهنشیپ  ود  امش  يارب  نونکا  ماهلاس . تسیب  دص و 
______________________________

هتشذگ ناشیا  رب  تواقش  تشونرس  یتسارب  هک   ] رذگرد اهنآ  زا  وت  سپ  تسیچ ، ناشیاهلد  رد  دنادیم  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  ( » 1)
(. هیآ 63 ءاسن / هروس  « ) وگب اسر  نخس  ناشدوخ  هراب  رد  اهنآ  اب  و  هدش ] ینیبشیپ  اهنآ  رب  باذع  و 

رد دینادرگرب و  لوسر  ادخب و  ار  نآ  دیدیـسرت  يزیچ  رد  عازن  زا  رگا  و   ] دوخ رمالا  بحاص  ادخ و  لوسر  زا  دـیرب و  نامرف  ادـخ  زا  ( » 2)
نیا انامه  دوش . عازن  اهنآ  اب  هک  دـهد  هزاجا  اهنآ و  تعاط  هب  دـهد  نامرف  هنوگچ  دومرف : سپـس  دـینک .] عوجر  رمالا  بحاص  هب  نآ  هراـب 

(. هیآ 59 ءاسن / هروس  « ) َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هدش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  هداد  یناسک  هب  ار  فالتخا  لح  يارب  عوجر  روتسد 
232 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نم مه  هک  موریم  امش  نایم  زا  نم  دنداد  ماجنا  متساوخ  نم  ار  هچنآ  رگا  مهاوخیم و  يزیچ  امش  نادوبعم  زا  نم  ای  دهد ، خساپ  امـش  هب 
. تسا ياهنافصنم  نخس  دنتفگ : نم . زا  امش  مه  مگنتلد و  امش  زا 

دندمآ و هنحـص  هب  دـنداهن و  شود  رب  ار  ناشیاهتب  اهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنوش . جراخ  نومزآ ، يارب  ات  دـندش  هدامآ  يزور 
حلاص سرپب . حلاص ! يا  دنتفگ : اهنآ  دندناوخب . ار  حلاص  دندش  غراف  نوچ  دندیماشآ و  دندروخ و  دـندروآ و  كاشون  كاروخ و  سپس 
حلاص دادـن . یخـساپ  نآ  یلو  هد ، خـساپ  نالف ! يا  تفگ : وا  هب  حـلاص  نالف . دـنتفگ : تسیچ ؟ نیا  ماـن  تفگ : درک و  رتگرزب  تب  هب  ور 

ياهتب هب  اهنآ  دادن . یخـساپ  کی  چیه  دناوخ و  ناشیاهمان  هب  ار  اهنآ  همه  حلاص  ناوخب . ار  يرگید  دنتفگ : دهدیمن ؟ باوج  ارچ  تفگ :
ام نایم  زا  راذگب و  اهنت  دوخ  ياهتب  اب  ار  ام  یتعاس  دنتفگ : دماین . یخساپ  زاب  دیهدیمن ؟ خساپ  حلاص  هب  ارچ  دنتفگ : دندرک و  يور  دوخ 
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رس رب  كاخ  دنتخادنا و  كاخ  رب  ار  دوخ  دندروآ و  نوریب  نت  زا  شیوخ  ياههماج  یگمه  دندیچرب و  ار  دوخ  طاسب  شرف و  سپس  ورب .
. دش دیهاوخ  اوسر  دییوگن  خساپ  حلاص  هب  زورما  رگا  دنتفگ : ناشاهتب  هب  دنتخیر و  شیوخ 

. ناوخب ار  اهنآ  حلاص ! يا  دنتفگ : دندناوخارف و  ار  حلاص  سپس  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
، دندادن یخـساپ  نم  هب  امـش  نایادخ  دیـسر و  همین  هب  زور  موق ! يا  تفگ : اهنآ  هب  حلاص  دـماین . یخـساپ  زاب  یلو  دـناوخ  ار  اهنآ  حـلاص 

بلطواد اهنآ  نارس  ناگرزب و  زا  درم  داتفه  سپ  دهدب . ار  امش  خساپ  کنیا  مه  مهاوخب  دوخ  يادخ  زا  نم  ات  دیهاوخب  نم  زا  امـش  لاح ،
خساپ وت  توعد  هب  مینک و  يوریپ  وت  زا  ام  داد  خساپ  وت  يادخ  رگا  تساوخ ، میهاوخ  يزیچ  وت  زا  ام  حلاص ! يا  دنتفگ : دندش و  راک  نیا 

. درک دنهاوخ  تعیب  وت  اب  ام  يدابآ  مدرم  همه  میهد و 
اب حلاص  تشاد - رارق  اهنآ  یکیدزن  رد  هوک  ایب - هوک  نیا  کیدزن  ام  اب  دـنتفگ : اهنآ  دـیهاوخیم . هچنآ  دـینک  تساوخرد  تفگ : حـلاص 

خرـس رتش  هدام  کی  ام  يارب  هوک  نیا  لد  زا  نونکا  مه  ات  هاوخب  تراگدرورپ  زا  حلاص ! يا  دنتفگ : دندیـسر  هوک  هب  نوچ  داتفا  هارب  اهنآ 
دیتساوخ يزیچ  نم  زا  امـش  تفگ : حـلاص  دروآرب . دـشاب  لیم  کی  شیولهپ  ود  نایم  هلـصاف  هک  ههام  هد  كرک و  رپ  گنر و  یلگ  وم و 

زا ار  اضاقت  نیا  حلاص  ناسآ . نم  يادخ  رب  یلو  تسا  نارگ  نم  رب  هک 
233 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

سپس و  درپب ، اهنآ  رـس  زا  لقع  دوب  کیدزن  نآ  يادص  زا  هک  درک  یگناب  تفاکـشب و  مه  زا  هوک  هاگان  هک  درک  تساوخرد  دوخ  يادخ 
شندرگ همه  زونه  دـمآ و  نوریب  رتش  نآ  رـس  هاگان  و  دـشاب ، هتفرگ  ار  وا  ندـییاز  درد  هک  ینز  ناـنوچ  تشگ  نازرل  ناـشیرپ و  هوک  نآ 

. داتسیا اپ  رس  دمآ و  نوریب  رتش  نآ  رکیپ  هیقب  هاگ  نآ  دومن . ندرک  راوخشن  هب  عورش  هک  دوب  هدماین  نوریب 
ام يارب  زین  ار  رتش  هدام  نیا  هرک  هاوخب  تیادخ  زا  داد ! ار  تخـساپ  تیادـخ  ناباتـش  هچ  دـنتفگ : دـندید  ار  هنحـص  نیا  حـلاص  موق  نوچ 
هب وا  نوـماریپ  رتـش  هدرک  نآ  تخادـنا و  نوریب  ار  دوـخ  هرک  رتـش  هداـم  نآ  درک و  تساوـخرد  شیادـخ  زا  ار  نآ  حــلاص  دروآ . نوریب 

هچنآ ات  ربب  دوخ  موق  دزن  ار  ام  هن ، دنتفگ : اهنآ  تسا ؟ هدنام  یقاب  مه  يرگید  زیچ  ایآ  تفگ : اهنآ  ناگدنیامن  هب  حـلاص  دـمآرد . تکرح 
. دنروآ نامیا  وت  هب  اهنآ  میناسرب و  اهنآ  یهاگآ  هب  میاهدید  ار 

دترم اهنآ  زا  نت  راهچ  تصـش و  هک  دـندوب  هدیـسرن  مدرم  هب  زونه  دنتـشگرب و  موق  دزن  حـلاص  اب  همه  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
. دنتـسناد قح  رب  ار  حلاص  هدنام  یقاب  رفن  شـش  نآ  دندمآ و  مدرم  رگید  يوس  هب  سپ  غورد . تسوداج و  رحـس و  نیا  دـنتفگ : دـندش و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دندرک لابند  ار  رتش  نآ  هک  تشگ  یناسک  هارمه  دش و  دترم  یکی  زاب  نت  شش  نآ  زا  و  دنتشگزاب . رهش  هب  نینچ  نیا  اهنآ 

هک ار  یهوک  تفگ  نم  هب  وا  دشیم و  هدیمان  دیزی  نب  دیعـس  هک  متفگ  زاب  نامباحـصا  زا  یکی  هب  ار  ثیدح  نیا  دـیوگیم : بوبحم  نبا 
مه ماهدـید و  تسا  هدـنام  هوک  رد  هک  ار  رتش  نآ  يولهپ  رثا  نم  دـیوگیم : دـیزی  نب  دیعـس  تسا . هدـید  ماش  رد  هدـمآرب  نآ  زا  رتش  نآ 

. تسا لیم  کی  ود  نآ  نایم  هلصاف  هک  دراد  رارق  وس  نآ  رد  يرگید  هوک  و  تسا ، دوجوم  هوک  رد  رتش  نآ  يولهپ  رثا  زین  نونکا 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  حلاص  موق  ناتساد  همادا 

ًارََشب َأ  اُولاقَف  ِرُذُّنلِاب * ُدوُمَث  َْتبَّذَک  متفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریصب  وبا  [ 214]
234 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ترـضح  هچ ؟ ینعی  «، 1  » ٌرِـشَأ ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقلُأ  َأ  ٍرُعُـس * َو  ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَن  ًادِـحاو  اَّنِم 
نآ زا  شیپ  هکنیا  رگم  درکن  كاله  ار  یمدرم  هاگ  چـیه  لج  ّزع و  دـنوادخ  و  دـندرک ، حـلاص  زا  هک  تسا  یبیذـکت  ناتـساد  ناـمه  نیا 
هب ار  اهنآ  حـلاص  داتـسرف و  دومث  موق  يارب  ار  حـلاص  دـنوادخ  و  دـندروآ ، تّجح  موق  نآ  رب  ناربمایپ  نآ  داتـسرف و  اهنآ  يارب  یناربماـیپ 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


هوک نیا  زا  ام  يارب  هکنآ  رگم  میرواین  نامیا  وت  هب  زگره  دنتفگ : دندرک و  نایـصع  وا  رب  دندادن و  شخـساپ  اهنآ  دناوخارف و  ادـخ  يوس 
. يروآرب ههام  هد  يرتش 

رگا دنتفگ : حلاص  هب  اهنآ  دندمآیم . درگ  نآ  کیدزن  دندادیم و  ینابرق  نآ  يارب  لاس  ره  رس  رد  دندرکیم و  شتسرپ  ار  هوک  نیا  اهنآ 
دنوادخ و  دروآرب ، ههام  هد  يرتش  ام  يارب  تخـس  گنـس  نیا  زا  ات  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  يربمایپ  لوسر و  يرادنپیم  دوخ  هک  هنوگ  نآ 

. دروآرب اهنآ  يارب  ار  رتش  نیا  دندوب  هتساوخ  هک  هنوگ  نآ 
هداد و رارق  برـشلا  قح  ار  زور  کی  بآ ] نیا  زا   ] رتش هدام  نیا  يارب  ادخ  انامه  وگب : اهنآ  هب  هک  داتـسرف  یحو  حلاص  هب  دـنوادخ  سپس 

نایم رد  ینالک  درخ و  دندیشودیم و  ار  وا  ریش  دیماشآیم  بآ  رّرقم ، زور  هب  دوخ  تبون  رد  رتش  هک  هاگ  ره  ار . زور  کی  زین  امش  يارب 
دنتفریم دوخ  بآ  رس  رب  تشاچ  دندرکیم  زور  دشیم و  بش  نوچ  و  دندیماشآیم ، ریش  نیا  زا  دوخ  زور  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  اهنآ 

عـضو نیمه  رب  دوب  هدرک  هدارا  ادـخ  هک  هاگ  نآ  ات  دیـشونیمن و  بآ  رتش  هدام  نآ  زور  نآ  و  دندیـشونیم ، نآ  زا  ناشدوخ  تبون  رد  و 
. دندنامب

نیدب ام  دیبای . یگدوسآ  نآ  زا  دینک و  لابند  ار  رتش  هدام  نیا  دنتفگ : دندمآ و  درگ  رگید  کی  رانک  دندیروش و  دـنوادخ  رب  اهنآ  سپس 
وا هچ  ره  ام  ات  دوشیم  نآ  نتشک  رادهدهع  یسک  هچ  دنتفگ : سپس  نآ . زا  زور  کی  دشاب و  ام  زا  زور  کی  بآ ، ّقح  هک  میتسین  یضار 

نوگن تشاد و  مان  رادـق »  » دوبن و هتخانـش  وا  يارب  يردـپ  هک  هدازانز  مشچ و  دوبک  وم و  یلگ  وم و  خرـس  يدرم  میهد . ودـب  دـهاوخیم 
موش ناشیا  يارب  ناتخب و  نوگن  زا  دوب  یتخب 

______________________________

، میشتآ رد  یهارمگ و  رد  ام  تروص  نیا  رد  مینکب ؟ ار  دوخ  نوچ  یناسنا  يوریپ  ام  ایآ  دندرک ، بیذکت  ار  ناگدنهد  میب  نایدومث ، ( » 1)
(. ات 25 هیآ 23  رمق / هروس  « ) تساعّدمرپ وگغورد و  رایسب  وا  هکلب  هدش ؟ اقلا  یکی  نآ  هب  یهلا  تاروتسد  همه  ام  نایم  زا  ایآ 

235 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
بآ نآ  زا  دوخ  تبون  رد  اـت  تفر  بآ  يوـس  هب  رتـش  هّداـم  نآ  نوـچ  و  دـندرک ، رّرقم  يدزم  وا  يارب  دـمآ و  اـهنآ  دزن  دوـب ، نومیماـن  و 
یلو دز  ودـب  یتبرـض  ریـشمش  اب  دـش و  نیمک  رد  نآ  هار  رـس  رب  وا  هک  ددرگزاـب  تساوخ  دیـشون و  ار  شبآ  اـت  درک  اـهر  ار  نآ  دـشونب .
هوک نآ  يالاب  ات  تخیرگ  نآ  هرک  داتفا و  نیمز  يور  هب  ولهپ  هب  رتش  تشکب . ار  رتش  نیا  هک  تخاون  ودب  يرگید  تبرض  داتفین و  رگراک 

وا هب  یتبرض  ندز  رد  هکنآ  رگم  دنامن  ناشیا  زا  یسک  دنتخیر و  رتش  نآ  رس  رب  حلاص  موق  و  درک ، نویش  نامسآ  يوس  هب  راب  هس  دیسر و 
. دروخ تشوگ  نآ  زا  هکنیا  رگم  دنامن  اهنآ  نایم  رد  ینالک  درخ و  دندرک و  میسقت  دوخ  نایم  ار  رتش  تشوگ  اهنآ  تسج . تکرش 

؟ دیدرک نایـصع  ار  ناتیادخ  ایآ  تشاداو ؟ راک  نیا  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  تعامج ! يا  تفگ : دمآ و  ناشیا  يوس  هب  دیدب  نیا  نوچ  حلاص 
نانوچ نم  هک  دنتـشک  ار  ياهقان  دـندرک و  نایغط  وت  موق  انامه  حـلاص ! يا  هک : دیـسر  یحو  ودـب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يوس  زا  سپ 

رب زور  هس  نم  وگب : ناشیا  هب  سپ  تشاد ، ار  دوس  نیرتشیب  هک  تشادـن  ینایز  ناـشیا  رب  اـهنت  هن  نآ  مدوب و  هداتـسرف  ناـنآ  يارب  یتّجح ،
رد دندرگن  زاب  دننکن و  هبوت  رگا  و  منادرگب ، اهنآ  زا  باذع  مریذپب و  ار  اهنآ  هبوت  نم  دنتشگزاب  دندرک و  هبوت  رگا  متـسرف ، باذع  ناشیا 

. متسرف ورف  اهنآ  رب  دوخ  باذع  موس  زور 
و دیتشگزاب ، دیدرک و  هبوت  رگا  دیوگیم : امش  هب  وا  امش ، يوس  هب  متسه  ادخ  هداتـسرف  نم  تعامج ! يا  تفگ : دمآ و  ناشیا  دزن  حلاص 
دنتفرگ و شیپ  رد  يدیلپ  یـشکرس و  رتشیب  اهنآ  تفگ ، ناشیدب  نخـس  نیا  نوچ  مریذپب . ناتهبوت  مشخبب و  ار  امـش  نم  دیدیبلط  ترفغم 

. رآ ام  رس  هب  یهدیم  هدعو  ییوگیم و  ار  هچ  ره  ییوگیم  تسار  رگا  حلاص ! يا  دنتفگ :
ياهرهچ دعب ، زور  رد  تشاد و  دیهاوخ  درز  ياهرهچ  هک  یلاح  رد  درک  دـیهاوخ  حبـص  ار  ادرف  امـش  تعامج ! يا  تفگ : اهنآ  هب  حـلاص 
دنتفریم رگید  کی  دزن  دنتشاد و  درز  ياهرهچ  هک  یلاح  رد  دندرک  حبص  دیسر  تسخن  زور  نوچ  هایس . ياهرهچ  رگد ، زور  رد  خرس و 
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هچ رگا  تفریذپ  میهاوخن  دینـش و  میهاوخن  ار  حلاص  نخـس  دنتفگ : ناشیا  ناشکرـس  دمآ . امـش  رـس  هب  تفگ  حلاص  هچنآ  دـنتفگیم : و 
حبص دیسر  مود  زور  نوچ  دشاب . گرتس  یسب 

236 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ناشکرـس و  دمآ ، ناترـس  هب  تفگ  حلاص  هچنآ  دـنتفگیم : دـنتفریم و  رگید  کی  دزن  زاب  دوب . خرـس  ناشاههرهچ  هک  یلاح  رد  دـندرک 

ناردپ هک  ینایادخ  داهن ؛ میهاوخن  رانک  ار  دوخ  نایادخ  درک و  میهاوخن  شوگ  ار  حلاص  نخـس  دشکب  مه  ار  ام  همه  رگا  دـنتفگ : ناشیا 
هدش هایس  ناشاههرهچ  هک  یلاح  رد  دندرک  حبص  دیسر  ارف  موس  زور  نوچ  دنتشگن . زاب  دندرکن و  هبوت  زگره  دناهدیتسرپیم و  ار  اهنآ  ام 
هچنآ دمآ  ام  رـس  هب  دنتفگ : ناشیا  ناشکرـس  و  دمآ ، امـش  رـس  هب  تفگ  حـلاص  هچنآ  موق ! يا  دـنتفگ : دـنتفر و  رگید  کی  دزن  زاب  دوب و 

. تفگ حلاص 
ناشلد تشگ و  هدـیرد  ناشـشوگ  نآ  زا  هک  دز  یگناب  اهنآ  رب  دـمآ و  دورف  اـهنآ  رب  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دیـسر  همین  هب  بش  نوچ  سپ 

هداتـسرف اهنآ  رب  باذـع  هک  دنتـسنادیم  دـندوب و  هدیـشوپ  نفک  هدرک  طونح  زور  هس  نیا  رد  اهنآ  دـش . هراپ  هراـپ  ناـشرگج  تفاـکش و 
رگم دنامن  رگید  زیچ  هن  رتش و  دنفـسوگ و  زا  يرادناج  اهنآ  يارب  دندرمب و  یندز  مهب  مشچ  رد  نالک  درخ و  زا  اهنآ  همه  دـش . دـهاوخ 

ینامـسآ گناب  نآ  هارمه  هب  دنوادخ  سپـس  دندش و  لدـب  يداسجا  هب  ناشاهرتسب  اههناخ و  رد  یگمه  درب و  نایم  زا  ار  همه  ادـخ  هکنآ 
. تسا ناشیا  ناتساد  نیا  و  تخوسب . ار  همه  اهنآ  ات  داتسرف  ورف  نامسآ  زا  یشتآ 

هعیش تّیمولظم  رد 

هیلع ترـضح  متفگ . يزیچ  رمع ] رکب و  وبا   ] ود نآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  تفگ : نم  هب  هورف  دیوگیم : ریبز  نب  لیـضف  [ 215]
رگید تسا ، هدوب  رگدادـیب  وا  هک  دـننادیم  دوخ  دـننکیم و  بوکرـس  نامثع  نوخ  رـس  رب  ار  امـش  هک  تسا  لاس  داتـشه  دومرف : مالّـسلا 

. دیاهدروآ نابز  رب  ار  اهنآ  تب  ود  مان  امش  دنبایرد  هک  ماگنه  نآ  درک  دنهاوخ  راتفر  امش  اب  هنوگچ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیمولظم  رد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  هک  دمآ  نایم  هب  يروما  زا  نخس  میدوب ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  دیوگیم : ریدس  [ 216]
ناماس ار  تراگزور  دنوادخ  تفگ : تعامج  نآ  زا  يدرم  دندرک . درخ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ردقچ  هکنیا  و  دندروآ ، دیدپ  مّلس 

هّدع يدنمجرا و  ماگنه  نآ  رد  دشخب ،
237 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دندوب هزمح  رفعج و  اهنت  دوب !؟ هدنام  یقاب  مشاه  ینب  زا  یسک  هچ  راگزور  نآ  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب ؟ هدش  هچ  مشاه  ینب 
ادـخب دـندوب . اقلط  زا  مه  اهنآ  هک  دنتـشاد  روضح  لیقع  ساّبع و  ینعی  مالـسا  ون  راوخ و  ناوتان و  درم  ود  اـهنت  دـندوب و  هتـشذگ  رد  هک 

ياهراک دهاش  ود  نآ  رگا  و  دـنتفاییمن ، تسد  تفالخ  هب  رمع ] رکب و  وبا   ] رفن ود  نآ  دـندوبیم  هنحـص  رد  رفعج  هزمح و  رگا  دـنگوس 
. دندربیم نایم  زا  ار  اهنآ  دندوب  رمع  رکب و  وبا 

اهیرامیب زا  یخرب  نامرد  رد 

لوب سبح  ای  دردرس  راچد  ای  دراد  تیاکش  هنهاو  درد  زا  هک  ره  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ملـسم  نب  لیعامـسا  [ 217]
رد هچ  ره  وا  يارب  هک  ییادخ  نادـب  متخاس  مارآ  ار  وت  نم  هک  وش  مارآ  دـناوخب : ار  اعد  نیا  دـهن و  درد  عضوم  رب  ار  دوخ  تسد  هتـشگ ،

. اناد ياونش  تسوا  و  تشگ ، مارآ  تسا  زور  بش و 
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ندب رد  تایصوصخ  زا  یضعب  هاگیاج 

رد مرش  ایح و  و  دبک ، رد  تنوشخ  يزرورهم و  تمحر و  و  تسا ، لد  رد  یشیدنا  رود  مزح و  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 218]
. تسا هیر 

لاحط درد  يارب  نامرد  کی 

راچد دندناسر : ضرع  هب  دیسرپ . وا  لاح  زا  ترضح  دش . رامیب  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  نامالغ  زا  یکی  دیوگیم : رکب  نب  یـسوم  [ 219]
[ دراد زارد  نهپ و  ییاـهگرب  هک  هنوگزاـیپ  هرت  ياهنوگ   ] ثاّرک وا  هب  زور  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا . هدـش  زرپـسا ]  ] لاـحط درد 

. تفای دوبهب  دمآ و  دنب  وا  نوخ  میداد و  ثاّرک  زور  هس  وا  هب  ام  و  دیناروخب ،

هدعم فعض  نامرد 

هدعم فعض  زا  مدش و  ایوج  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : میهاربا  نب  ورمع  نب  دمحم  [ 220]
238 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نم شونب . درـس  بآ  اب  ار  رتنهپ ] نآ  زا  یگرب  اب  یلو  سفرک ، نوچمه  نابایب  رد  تسا  یهاـیگ   ] ءازح دومرف : مدرب . تیاکـش  وا  هب  دوخ 
. مدروآ تسد  هب  متساوخیم  هک  ار  يرثا  نآ ، زا  و  مدرک . نینچ 

شطع لصافم و  یتسس  داب و  نامرد 

ضرم ( ] ماح  ) و هکباش )  ) داب ناـمرد  يارب  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  دـیوگیم : حـلاص  نب  رکب  [ 221]
رد سپس  ینکیم ، سیخ  بآ  يرادقم  رد  ار  ود  ره  کشخ و  ریجنا  یتشم  اب  يریگیم  رب  هلیلبنـش  تشم  کی  لصافم ، یتسـس  و  شطع ]
رد هک  ییاج  ات  يروخیم  نآ  زا  ناـیم  رد  زور  کـی  دوش و  درـس  اـت  ینکیم  اـهر  ار  نآ  ینکیم و  فاـص  يزپیم و  ار  نآ  زیمت  یفرظ 

. یشاب هدروخ  وراد  نیا  زا  رپ  یحدق  زور  کی 

لسع هزات و  ریش  اب  نامرد 

. دناسر دوس  ار  وا  لسع  هزات و  ریش  دیآ  دیدپ  ینوگرگد  « 1  » وا ینم  بآ  رد  هک  ره  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  [ 222]

هبنش هس  زور  رد  تماجح  زا  یهن 

نامگ نینچ  مدرک : ضرع  دـنراد ؟ فالتخا  هچ  رد  رگید  کی  اب  مدرم  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگیم : نارمح  [ 223]
. تسا رتوکین  هبنش  هس  زور  رد  تماجح  هک  دننکیم 

هیلع ماما  تسا . نوخ  زور  نیا ، هک  دـنرادنپیم  مدرک : ضرع  دـنرادنپیم ؟ نینچ  هیاـپ  هچ  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگیم : يوار 
دننادیمن ایآ  دنرواینرد . شبنج  ناجیه و  هب  شدوخ  زور  رد  ار  دوخ  نوخ  هک  تسا  نیا  رتراوازس  یلو  دنیوگیم  تسرد  دومرف : مالّسلا 

دیآ شیپ  نآ  ای  دریمب  ات  دیاین  دنب  شنوخ  دنک  تماجح  تعاس  نآ  رد  هک  ره  هک  تسه  یتعاس  هبنش  هس  زور  رد  هک 
______________________________
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. دوش هجاوم  ینم  رد  هفطن  دوبمک  ای  نادقف  لکشم  اب  يدرم  رگا  ( 1)
239 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دهاوخ ادخ  هک 

هبنشراهچ زور  رد  ندرک  تماجح 

هبنـشراهچ زور  زا  وا  مدش و  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  دیوگیم : یفوقرقع  بیعـش  دوخ  ای  بیعـش  ردارب  هورع  وبا  [ 224]
نینچ رد  هک  ره  دـنیوگیم : مدرم  هک  تسا  يزور  زورما  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  درکیم . تماـجح  دوـب  نادـنز  رد  هـک  یماـگنه 

هناهام شزیرنوخ  ماگنه  هب  شردام  هک  دسارهیم  نآ  زا  یسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  دیآ ؟ راتفرگ  یـسیپ  هب  دنک  تماجح  يزور 
. دشاب هدش  رادراب  ار  وا 

هعمج زور  رهظ  رد  تماجح  زا  یهن 

هب هک  ره  هک  دـینکن  تماجح  رهظ  ماگنه  هعمج  زور  رد  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  قاحـسا  [ 225]
. دهوکنن ار  شیوخ  زج  یسک  دیآ  راتفرگ  يايرامیب  هب  دنک و  تماجح  رهظ  ماگنه 

مهم يوراد  راهچ 

تماـجح دنـشک ؛] ینیب  رد  هک  ییوراد   ] طوعـس تساـت : راـهچ  وراد  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ّبتعم  [ 226]
. تاعیام اب  هیقنت  ندرک و  هلاما  ندب ؛] يوم  ندرتس   ] هرون ندیشک  صاخ ؛] یتاقوا  رد  نوخ  نتفرگ  ]

هفرس نامرد 

وا هب  مالّسلا  هیلع  ترضح  مدوب . رضاح  نم  دیلانیم و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ناوارف  هفرـس  زا  يدرم  دیوگیم : هنیذا  نب  رمع  [ 227]
رگید کـی  اـب  ار  ود  نآ  زیرب و  رکـش  نآ  نزومه  ریگب و  تتـسد  رد  رپ ] لـگ  یخرب  ناـمگ  هب  اـی  یهوک  هریز   ] مشاـک يرادـقم  دوـمرف :

نم تفگ : نم  هب  وا  مدید . ار  درم  نآ  نم  ارجام  نیا  زا  سپ  دیوگیم : هنیذا  نبا  روخب . نآ  زا  زور  ود  ات  کی  و  بوکب ،
240 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. تفای دوبهب  ماهفرس  متسب و  راک  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  روتسد 

تبوطر يدرس و  نامرد 

. درک تیاکـش  شراگدرورپ  هب  تبوطر  يدرـس و  زا  نارمع  نب  یـسوم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يدرم  [ 228]
هدافتـسا زیمآ و  مه  رد  لسع  اب  ار  نآ  ریگب و  ار  حـلجا  و  يدـنه ] تسا  یتخرد  هویم   ] هلیلب هلیله و  داد : نینچ  روتـسد  وا  هب  لاعتم  يادـخ 

. نک
. دیمانیم هفیرط  ار  نآ  امش  هک  تسا  نامه  حلجا  دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  ماما 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  کشزپ  کی  يوگتفگ 
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ياهتشر رـس  یکـشزپ  زا  برع و  زا  متـسه  يدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : کشزپ  نسح  نب  لیعامـسا  [ 229]
ام مسر  مدرک : ضرع  تسین . یکاب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مریگیمن . يدزم  متبابط  ربارب  رد  تسا و  یبرع  بط  نامه  نم  بط  و  مراد ،

: مدرک ضرع  تسین . یکاب  دومرف : مینازوسیم ، شتآ  اب  ار  نآ  میفاکشیم و  ار  لمد  مخز و  هک  تسا  نیا 
. تسین یکاب  دومرف : مهدیم ، نوقیراغ )  ) و نوقیحمسا )  ) نارامیب هب  هک  تسا  نآ  نم  هویش 

. دریمب هچ  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دریمیم ، ام  ياوادم  رثا  رب  رامیب  مه  یهاگ  مدرک : ضرع 
. تسین هتفهن  ییافش  مارح  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  میهدیم ، ذیبن  رامیب  هب  ام  مدرک : ضرع 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  دیاهتفرگ ؟ ولهپ  هنیـس  امـش  تفگ : وا  هب  هشیاع  دش . رامیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
. دندناکچ ترضح  نآ  ناهد  رد  خلت  ربص  داد  روتسد  سپ  میآ . راتفرگ  ولهپ  هنیس  هب  هک  منآ  زا  رتیمارگ  يادخ  دزن  هب  نم  دومرف :

ندرک یحارج  دروم  رد 

ار یگر  دروخب و  ار  ییوراد  یناسنا  رگا  هک  تسا  هنوگچ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم : بوقعی  نب  سنوی  [ 230]
رگا  ] دشونب ار  وراد  دربب و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دوش ؟ رجنم  شلتق  هب  یهاگ  دناسر و  دوس  ودب  یهاگ  نیا  و  یحارج ] دروم  رد   ] دربب

هچ
241 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

[. دهدب گرم  لامتحا 

تماجح اب  نادند  درد  نامرد 

یتحاران هچ  دومرف : ملانیم . نم  هک  دید  ترـضح  نآ  مدوب . مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تمدخ  دیوگیم : راّیط  نب  ةزمح  [ 231]
: دومرف دنکیم . درد  منادند  مدرک : ضرع  يراد ؟

. تفرگ مارآ  منادند  درد  مدرک و  تماجح  نم  دیوگیم : هزمح  ینک . تماجح  تسا  بوخ 
. لسع شون  کی  ای  تماجح  خاش  کی  زا  رتهب  دندرکن  ییاوادم  مدرم  دومرف : نم  هب  ناشیا  مدـناسر و  ترـضح  نآ  یهاگآ  هب  ار  نایرج 

. تشگنا کی  دومرف : ردقچ ؟ ینعی  لسع  شون  کی  تنابرق  هب  مناج  مدرک : ضرع  دیوگیم : يوار 

ناهد يزمرق  يزیرنوخ و  نادند و  درد  نامرد 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دیوگیم : يرفعج  رفعج  نب  نامیلس  [ 232]
و يریگیم ، ار  شنغور  ینکیم و  تسوپ  ار  نآ  يریگیم و  رب  لـهج ] وبا  هناودـنه   ] لـظنح هناد  کـی  هک  تسا  نیا  نادـند  درد  يوراد 
يزیریم و ياهبنپ  يور  مه  یمک  یناکچیم و  نآ  رد  نغور ، نآ  زا  هرطق  دنچ  دشاب  هدـش  یلاخ  نآ  يوت  هدروخ و  مرک  ار  نادـند  رگا 

یگدروـخ مرک  رگا  و  یـشاب ، هدـیباوخ  تشپ  هب  هک  یلاـح  رد  ینکیم  ار  راـک  نیا  یپاـیپ ، بش  هس  یهنیم و  یگدروـخ  مرک  ياـج  رد 
ادخ تساوخ  هب  یناکچیم و  دراد  رارق  نادند  نآ  تمـس  هک  یـشوگ  رد  نغور  نامه  زا  هرطق  هس  ای  ود  تسا  داب  زا  نادند  درد  درادن و 

: دومرفیم ناهد  لخاد  يزمرق  بلق و  نابرـض  نادـند و  يزیرنوخ  ناـهد و  درد  يارب  هک  مدینـش  زین  دـیوگیم : وا  دریگیم . مارآ  شدرد 
يربیم و ورف  نآ  رد  ییوقاچ  ینکیم و  خاروس  ار  نآ  رـس  يراذگیم و  لگ  زا  یبلاق  رد  يریگیم و  دشاب  هدـش  درز  هک  ار  هزات  لظنح 
ات یهنیم  شتآ  يور  ار  نآ  سپس  يزیریم ، نآ  رد  یشرت  رایسب  يامرخ  هکرس  هاگ  نآ  یـشارتیم ، وقاچ  اب  ار  شفارطا  هتـسهآ  هتـسهآ 
ار ناهد  هکرـس  اب  دلامب و  شناهد  هثل و  هب  دریگرب و  وراد  نآ  زا  نخان  رـس  رادقم  هب  دنمدرد  صخـش  سپـس  دـشوجب ، بوخ  هکرـس  نآ 
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زا ار  وراد  نیا  دهاوخب  رگا  و  دیوشب ،
242 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هچ ره  هکرس  نیا  هک  دزیرب  نآ  يور  هزات  هکرـس  هرابود  دش  مامت  نآ  هکرـس  هاگ  ره  و  درادن ، یعنام  دزیرب  ياهشیـش  رد  لظنح  نآ  نایم 
. ددرگ رتدنمهدیاف  ادخ  تساوخ  هب  دوش  هنهک  رتشیب 

موجن ملع  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رظن 

اور موجن  ملع  رد  رظن  دنیوگیم  مدرم  تنابرق ، هب  مناج  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : هبایـس  نب  نمحرلا  دبع  [ 233]
و مرادن ، يزاین  دنز  ررـض  منید  هب  هک  يزیچ  هب  نم  هک  دـنزیم  ررـض  منید  هب  رگا  یتسار  سپ  مرادیم ، تسود  ار  ملع  نیا  نم  تسین و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مرادیم . شوخ  ار  نآ  رد  رظن  ملیام و  راک  نیا  هب  نم  ادخب  دنزیمن  ررض  منید  هب  رگا 
شرایـسب هک  دینکیم  رظن  موجن  ملع  زا  يروما  رد  امـش  دومرف : سپـس  دناسریمن . ینایز  وت  نید  هب  نآ  تسین ، دـنیوگیم  هک  هنوگ  نآ 

هرهز يرتشم و  نایم  هلصاف  ینادیم  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  دینکیم . باسح  هام  علاط  يور  اهنت  امـش  درادن ، يدوس  شکدنا  دیاین و  لصاح 
: دومرف هن . مدرک : ضرع  تسا ؟ هقیقد  دنچ  هرهز  هام و  نایم  هلـصاف  ینادیم  ایآ  دومرف : دنگوس ، ادخب  هن  مدرک : ضرع  تسا ؟ هقیقد  دنچ 
. ماهدینشن نامجنم  زا  کی  چیه  زا  لاح  هب  ات  دنگوس ، ادخب  هن  مدرک : ضرع  تسا ؟ هقیقد  دنچ  دیشروخ  هلبنس و  نایم  هلـصاف  ینادیم  ایآ 

: دومرف
ره نایم  دومرف : ماهدینشن . یمجنم  چیه  زا  نونکات  ادخب  هن  مدرک : ضرع  تسا ؟ هقیقد  دنچ  ظوفحم  حول  هلبنس و  نایم  هلصاف  ینادیم  ایآ 

تسا یباسح  نیا  نمحرلا ! دبع  يا  دومرف : سپس  تسا . ثیدح  يوار  نمحرلا  دبع  زا  دیدرت  و  تسا ، هقیقد  داتفه  ای  تصش  اهنیا  زا  کی 
تمـس رد  هک  ار  ییاهین  هرامـش  دـشاب و  ناتـسین  نایم  رد  هک  ار  ین  هناد  کـی  دربب  یپ  شتقیقح  هب  دـنک و  باـسح  ار  نآ  یـسک  رگا  هک 
ياهین زا  هناد  کی  یتح  هک  اج  نادب  ات  دمهفیم  ار  همه  دراد  رارق  نآ  يولج  ین و  نآ  رس  تشپ  هچنآ  هرامـش  تسا و  نآ  پچ  تسار و 

. دنامن هدیشوپ  وا  رب  رازین ، نآ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  عماج  نانخس  زا  یکی 

ینارتش هک  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : رادرتش ]  ] لاّمج شاورق  نب  رضن  [ 234]
243 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زین یهاگ  ماهدرک و  ادـج  مرگید  نارتش  زا  دـنکن  تیارـس  رگید  تاناویح  هب  هکنآ  سرت  زا  ار  اهنآ  نم  دـناهدش و  ـالتبم  يرگ  يراـمیب  هب 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  برع  يدرم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دـنروخب ، بآ  ات  منزیم  توس  ناـیاپراهچ  يارب 

هکنیا سرت  زا  یلو  مروآیم  تسد  هب  كدـنا  ییاهب  هب  دـناهدش  التبم  يرگ  هب  هک  ار  يرتش  واگ و  دنفـسوگ و  نم  یهاـگ  تفگ : دـمآ و 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  متحاران ، نارگن و  اهنآ  ندیرخ  زا  دنک  تیارـس  منادنفـسوگ  نارتش و  رگید  هب  اهنآ  يرگ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  تسا ؟ هدرک  تیارـس  ناویح  نیا  هب  اجک  زا  راب  نیتسخن  يارب  يرامیب  نیا  برع ! درم  يا 
هزور هن  ترجه و  زا  سپ  بّرعت  هن  ریش و  زا  نتفرگ  زا  سپ  عاضر  هن  رفـص و  هن  موش و  هن  موب و  هن  دب و  لاف  هن  تسا و  هریگاو  هن  دومرف :
سپ یمیتی  هن  يرادیرخ و  کّلمت و  زا  شیپ  ياهدنب  ندرک  دازآ  هن  حاکن و  زا  شیپ  قالط  هن  زور و  هنابـش  کی  ندزن  فرح  یـشوماخ و 

. غولب زا 

ندز دب  لاف  زا  یهن 
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دب لاف  دوخ  شیپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  قبط  رب  ندز  دب  لاف  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : ثیرح  نب  ورمع  [ 235]
. دوب دهاوخن  نایم  رد  يزیچ  يریگن  لد  هب  يزیچ  رگا  درذگ و  تخس  يریگب  تخس  رگا  درذگ و  ناسآ  يریگب  ناسآ  رگا  ياهدز ،

ندز دب  لاف  هراّفک 

. يادخب تسا  لکوت  ندز  دب  لاف  هرافک  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 236]

نوعاط زا  نایرارف  ناتساد 

َأ هفیرش : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یخرب  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یخرب  ار  ثیدح  نیا  [ 237]
ِتْوَْملا َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل 

244 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ره رد  هک  دوب  نت  رازه  داتفه  ناشرامش  دندوب و  ماش  ياهرهـش  زا  یکی  مدرم  نانیا  تسا : هدومرف  «، 1  ... » ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف 

یتردق هک  ینارگناوت  تسا ، هدش  دراو  ناشیدب  نوعاط  دنتفاییم  رد  هک  نیمه  و  دشیم ، دراو  ناشیدـب  نوعاط  فلتخم  لوصف  زا  یلـصف 
و دندرمیم ، دندوب  هدنام  هک  یناسک  رتشیب  اذل  و  دندنامیم ، اج  نآ  رد  يراچان  رـس  زا  ناگهشوت  مک  دـنتفریم و  نوریب  رهـش  زا  دنتـشاد 

هدنام رهش  رد  ام  رگا  یتسار  دنتفگیم : دنتفریم  نوریب  هک  اهنآ  ور  نیا  زا  دوب ، رتمک  دندوب  هتفر  نوریب  هک  یناسک  نایم  رد  ریم  گرم و 
، دندرمیم ام  زا  يرتمک  دارفا  میتفریم  نوریب  زین  ام  رگا  یتسارب  دنتفگیم : دندوب  هدـنام  هک  نانآ  و  دـشیم ، دایز  نامریم  گرم و  میدوب 

زین نینچ  و  دـنوش ، نورب  رهـش  زا  مه  اـب  یگمه  دـنتفایرد  ار  نآ  هک  نیمه  دـمآ  نوعاـط  زین  راـب  نیا  رگا  اـت  دـندش  نآ  رب  ور  نیمه  زا  و 
ادـخ هک  هاـگ  نآ  اـت  دـندرک و  رارف  نوعاـط  زا  گرم  سرت  زا  دـندش و  جراـخ  رهـش  زا  دـنتفایرد  ار  نوعاـط  دورو  هک  نیمه  و  دـندرک ،

ار اهنآ  نوعاط  دندوب و  هداهناو  ار  رهـش  نیا  نآ  نانکاس  هک  دندروخرب  ناریو  يرهـش  هب  هکنآ  ات  دندرک ، شدرگ  اهرهـش  رد  تساوخیم 
: دومرف ناشیدب  ّلج  ّزع و  يادخ  دنتفای  شمارآ  دندوشگ و  ار  دوخ  ياهراب  نوچ  و  دندمآ ، دورف  دندیـسر  هک  اج  نادب  دوب . هدرب  نایم  زا 
، دندوب نایناوراک  رذگ  هار  رـس  رب  نانیا  دندومنیم . خر  هک  دنتـشگ  ییاهتلکـسا  دندرم و  هظحل  نامه  رد  یگمه  اهنآ  دـیریمب . ناتیگمه 

ینب ناربمایپ  زا  یکی  ارجام  نیا  زا  سپ  دـندروآ . درگ  اـج  کـی  رد  ار  همه  دـندرک و  رود  هار  راـنک  زا  ار  ناـنآ  ياهناوختـسا  نارذـگهر 
. تسیرگ دنادرگ و  هدید  رد  بآ  دید  ار  اهناوختسا  نآ  نوچ  تشذگ و  اج  نآ  زا  لیقزح  مان  هب  لیئارسا 

زا دـننک و  داـبآ  ار  تیاهرهـش  اـت  يدـناریم  ار  اـهنآ  هک  ناـنچ  ینادرگیم  هدـنز  کـنیا  مه  ار  اـهنیا  یهاوخب  رگا  اراـگدرورپ ! تفگ : وا 
يراد تسود  ایآ  دومرف : یحو  وا  هب  لاعتم  يادخ  دنتـسرپب . ار  وت  دننکیم  تشتـسرپ  هک  تیقالخ  رگید  هارمه  دـنرآ و  دـنزرف  تناگدـنب 

؟ دنوش هدنز  اهنآ 
يراج نابز  رب  ار  نامه  زین  وا  وگب . نانچ  نینچ و  هک  دومرف  یحو  ودب  ّلج  ّزع و  يادخ  نک . هدنز  ار  اهنآ  ایادـخ ! راب  يرآ ، درک : ضرع 

. دوب هداد  روتسد  وا  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  درک 
______________________________

: تفگ اهنآ  هب  ادخ  سپ  دنتفر ، نوریب  شیوخ  ياههناخ  زا  گرم ، میب  زا  هک  ياهدیدن  ار  نت  نارازه  نآ  ایآ  ( » 1)
(. هیآ 243 هرقب / هروس  « ) تخاس هدنز  ار  همه  هاگ  نآ  دیریمب .

245 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هب هک  ار  هدـنکارپ  ياهناوختـسا  دـید  درک  يراج  نابز  رب  ار  مالک  نآ  لیقزح  نوچ  و  دوب ، مظعا  مسا  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنتسیرگنیم رگید  کی  هب  دندش و  هدنز  اهنآ  همه  دنرپیم و  رگید  کی  يوس 
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هَّللا الا  هلا  ربکا و ال  هَّللا  هَّللا و  ناحبس  و 
: تفگ لیقزح  ماگنه  نیا  رد  دنتفگیم .

لزان اهنیا  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : دـیزی  نب  رمع  تسا . اناوت  يراک  ره  رب  يادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ 
. دش

گرم هتشرف  مالّسلا و  هیلع  بوقعی  ناتساد 

اوُسَّسَحَتَف اُوبَهْذا  تفگ ... : هک  شنارسپ  هب  بوقعی  نخس  دوصقم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگیم : ریدس  نب  نانح  [ 238]
هیلع ماما  تسا ؟ هدنز  وا  هک  تسنادیم  دوب  هدش  رود  فسوی  زا  لاس  تسیب  هکنآ  زا  سپ  بوقعی  ایآ  تسیچ ؟ « 1  ... » ِهیِخَأ َو  َفُسُوی  ْنِم 

ّزع و يادخ  زا  درک و  اعد  رحس  ماگنه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هدنز  وا  هک  تسنادیم  هنوگچ  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : مالّسلا 
دزن دوب  لایرب »  » شمان هک  گرم  هتـشرف  دومرف و  تباجا  ار  شیاعد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  ددرگ ، لزان  وا  رب  گرم  هتـشرف  هک  تساوخ  ّلج 

. دمآ بوقعی 
؟ ادج ادج  ای  يریگیم  یعمجتـسد  اج و  کی  يریگیم  هک  ار  ییاهناج  ایآ  منادـب  وگب  دومرف : یهاوخیم ؟ هچ  بوقعی ! يا  تفگ : لایرب 

بوقعی هن . درک : ضرع  ياهدروخرب ؟ فسوی  ناـجب  ياهتفرگ  هک  ییاـهناج  نیا  ناـیم  رد  اـیآ  دومرف : مریگیم . ادـج  ادـج  تفگ : لاـیرب 
. دییوجب ار  شناردارب  فسوی و  دیورب و  دومرف : شنادنزرف  هب  ور  نیا  زا  تسا و  هدنز  فسوی  هک  تسناد 

تایآ زا  یخرب  لیوأت  ریسفت و 

اَّلَأ اُوبِسَح  َو  هفیرش : هیآ  نیا  نوماریپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  باحـصا  زا  یکی  زا  یمق  دیزی  نب  دلاخ  [ 239]
اهنآ نایم  رد  ربمایپ  نوچ  دومرف : « 2  .... » ٌۀَْنِتف َنوُکَت 

______________________________

(. هیآ 87 فسوی / هروس  « ) دییوجب ار  شردارب  فسوی و  دیورب و  ( » 1)
(. هیآ 71 هدئام / هروس  « ) دوب دهاوخن  یتبوقع  هک  دنتشادنپ  و  ( » 2)

246 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  اـت  « 2  ... » ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َباـت  َُّمث  دوـمرف ... : تلحر  ربماـیپ  نوـچ  و  «، 1  ... » اوُّمَـص َو  اوُمَعَف  دوـب ... :

. نونکات ترضح  نآ  زا  سپ  ینعی  دندش ) رک  روک و  هرابود  سپس  : ) دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ 
: یهلا هدومرف  نیا  نوماریپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءاّذح  هدیبع  وبا  [ 240]

دوب ترضح  نآ  نیرفن  هب  كوخ  هب  اهنآ  ندش  خسم  دومرف : « 3  ... » َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 
. تسب شقن  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  نابز  اب  نومیم  هب  اهنآ  ندش  خسم  و 

ِهَّللا ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُکی  ْمُهَّنِإَف ال  ار ... : هیآ  نیا  یسک  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مثیم  نب  نارمع  [ 241]
نیرتتخس هب  ار  ربمایپ  اهنآ  هک  دنگوس  ادخب  يرآ ، دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  و  دناوخب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  « 4  » َنوُدَحْجَی

هک دندرواین  یلطاب  زیچ  ینعی  تسا ، فیفخت  هب  َکَنُوبِّذَُکی » ال   » هکلب تسین  دیدشت  هب  َکَنُوبِّذَُکی » ال  : » هلمج یلو  دندرک  بیذـکت  هنوگ 
. دنربب نیب  زا  دنزاس و  غورد  ار  وت  قح  توعد  هلیسو  نادب 

حرس نبا  ناتساد 
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یَلَع يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  هفیرـش ... : هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 242]
هب ار  وا  نامثع  هک  دش  لزان  حرس  یبا  نبا  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مدیسرپ . « 5  ... » ٌءْیَش ِْهَیلِإ  َحُوی  َْمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاق  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا 

______________________________

(. هیآ 71 هدئام / هروس  « ) دندش رک  روک و  سپ  ( » 1)
(. هیآ 71 هدئام / هروس  « ) تفریذپ ار  ناشهبوت  ادخ  هاگ  نآ  ( » 2)

(. هیآ 78 هدئام / هروس  « ) دندش تنعل  میرم  نب  یسیع  دواد و  نابز  هب  دندش  رفاک  هک  نانآ  لیئارسا  ینب  زا  ( » 3)
(. هیآ 33 ماعنا / هروس  « ) دننکیم راکنا  ار  ادخ  نخس  نارگمتس  نیا  هکلب  دننکیمن  بیذکت  ار  وت  اهنت  نانیا  یلو  ( » 4)

« دوب هدشن  یحو  زیچ  چـیه  وا  هب  هکنآ  لاح  هدـش و  یحو  نم  هب  هک  تفگ  ای  تسب  غورد  ادـخب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  ( » 5)
(. هیآ 93 ماعنا / هروس  )

247 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ردـه ار  شنوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هکم ، حـتف  زور  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  و  دوب ، هتـشامگ  رـصم  تموکح 

: دومرفیم لزان  نامـسآ  زا  دنوادخ  نوچ  تشونیم و  نآرق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  تسناد .
نامه سیونن و  ار  نیا  دومرفیم : وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ٌمیِکَح .» ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  : » تشونیم وا  ٌمیِکَح » ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  »
یسک نامه  حرـس  یبا  نبا  سیونب . هدش  لزان  نم  هب  هک  ار  نامه  یلو  ٌمیِکَح ،» ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  : » هک تسا  تسرد  هدش ، لزان  هک  سیونب  ار 

شرییغت وا  میوـگیم و  دروآیم  مّلـس ] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ   ] وا هچنآ  دـننام  دوـخ  شیپ  زا  نم  تفگیم : ناـقفانم  هـب  هـک  دوـب 
ریسفت نوماریپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم  [ 243 : ] دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  شاهراب  رد  ادخ  ور  نیا  زا  و  دـهدیمن ،

: هفیرش هیآ  نیا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  مدیسرپ . « 1  ... » ِهَِّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

اب دندوب  ریزگان  و   ] دنتشاد شباحصا  دوخ و  هک  يزاین  رس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  انامه  هدماین . هیآ  نیا  لیوأت  زونه 
ات دنوش  هتـشک  هکلب  دوشن  هتفریذپ  اهنآ  زا  تلهم  نیا  دسرب  هیآ  نیا  لیوأت  هک  يزور  و  داد ، تلهم  اهنادـب  دـنزاسب ] نافرحنم  ناکرـشم و 

. دنامن ياج  هب  یکرش  دوش و  شتسرپ  یگناگی  هب  ّلج  ّزع و  يادخ 

ردب گنج  زا  یناتساد 

يرْسَْألا َنِم  ْمُکیِْدیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : نیا  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : راّمع  نب  ۀیواعم  [ 244]
: دومرف و  تسا ، هدـش  لزان  لفون  لیقع و  ساـبع و  هراـب  رد  « 2  » ْمَُکل ْرِفْغَی  َو  ْمُْکنِم  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتْؤـُی  ًاْریَخ  ْمُِکبوـُُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْـلعَی  ْنِإ 
دنشکب و ار  يرتخبلا  وبا  زین  مشاه و  ینب  زا  یسک  ناناملسم  هک  دومرف  یهن  ردب  گنج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  انامه 
رد یناسک  هچ  مشاه  ینب  زا  نیبب  دومرف : داتسرف و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دندش . ریـسا  نت  دنچ  نیا 

. دنتسه ناریسا  نایم 
______________________________

(. هیآ 39 لافنا / هروس  « ) دشاب ادخ  يارب  نید  همه  دشابن و  ياهنتف  رگید  ات  دیشکب  ار  اهنآ  ( » 1)
ناتینازرا دناهتفرگ  امش  زا  هچنآ  زا  رتهب  دنیبب  نامیا  ناشن  ناتیاهلد  رد  ادخ  رگا  وگب : دنتسه  امش  تسد  رد  هک  یناریسا  هب  ربمایپ ! يا  ( » 2)

(. هیآ 70 لافنا / هروس  « ) تشاد دهاوخ 
248 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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هک ادـخب  یلع ! يا  تفگ : لیقع  تفاترب . وا  زا  يور  داتفا و  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  هب  شرذـگ  تفریم  هک  هنوگ  ناـمه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ریسا سک  نالف  تسد  رد  لضفلا  وبا  درک : ضرع  تشگزاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يدید . ارم  عضو 

وا هب  دیسر و  لیقع  هب  ات  تساخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نامهب . تسد  رد  ثراح  نب  لفون  ینالف و  تسد  رد  لیقع  تسا و 
: دومرف

اب  ] لیقع سپس  دزیتسن ، امش  اب  هماهت  ندروآ  گنچ  هب  رس  رب  یسک  رگید  تروص  نیا  رد  تفگ : لیقع  دش ، هتـشک  لهج  وبا  دیزی ! ابا  يا 
ماگنه نیا  رد  دیزاس . ققحم  نانآ  رب  ار  دوخ  طلـست  هن  رگ  دینک و  ناشاهر  دـیدروآرد  ياپ  زا  ار  نمـشد ]  ] اهنآ رگا  تفگ : نینچ  ربمایپ ]
ربمایپ هب  ور  سابع  دـیوش . دازآ  ات  هدـب  اهبرـس  لفون ] لیقع و   ] تاهدازردارب ود  دوخ و  يدازآ  يارب  دـش : هتفگ  وا  هب  دـندروآ . ار  ساـبع 
شیرق شیپ  ییادگ  تسد  متفیب و  ییادگ  هب  اهبرس  تخادرپ  اب  نم  يرضاح  وت  ایآ  دمحم ! يا  تفگ : درک و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رگا یتفگ : وا  هب  يدراذگ و  لضفلا  ّما  ترسمه  دزن  هک  ییاهلوپ  نامه  زا  هن ، دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  منک ؟ زارد 
هب ار  ربخ  نیا  یـسک  هچ  هداز ! ردارب  تفگ : ساّبع  نکب . تیاههچب  دوخ و  جرخ  ار  لوپ  نیا  دیـسر  نم  هب  یبیـسآ  موریم  هک  هار  نیا  رد 
هک نادب  دنگوس  تفگ : سابع  داد . ربخ  ّلج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  لیئربج  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  داد ؟ ربخ  وت 

ماما یتسه . ادـخ  ربمایپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  انامه  دوبن . هاگآ  ارجام  نیا  زا  مرـسمه  نم و  زج  یـسک  هک  دـنروخیم  دـنگوس  ودـب 
هَّللا مّرک  لـفون - لـیقع و  ساـبع و  رگم  دـندوب  كرـشم  هک  دنتـشگزاب  هّکم  هب  یلاـح  رد  ناریـسا  همه  بیترت  نیا  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. تسا هدش  لزان  اهنآ  هراب  رد  هیآ  نیا  و  مههوجو -

میرک نآرق  تایآ  زا  یخرب  لیوأت  ریسفت و 

َةَرامِع َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  هفیرش : هیآ  نیا  نوماریپ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  ریـصب  وبا  [ 245]
هبیـش سابع و  رفعج و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هزمح و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک : دناهدومرف  « 1  ... » ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا 

هک تسا  هتشگ  لزان 
______________________________

(. هیآ 19 هبوت / هروس  « ) دینادیم ربارب  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  اب  ار  مارحلا  دجسم  ترامع  نایجاح و  هب  نداد  بآ  ایآ  ( » 1)
249 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دومرف و لزان  ار  هیآ  نیا  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ  دندیلابیم ، دوخ  هب  هبعک  يرادهدرپ  نایجاح و  نداد  بآ  بصنم  هب  هبیـش ] سابع و   ] اهنآ
هَّللا تاولـص  رفعج  هزمح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هدرک »...  داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ  نامیا  ازج  زور  ادخب و  هک  سک  نآ  ای  زا ...«  دوصقم 

. دنشابن گنسمه  یهلا  هاگرد  هب  هتسد  ود  نیا  هک  دنشابیم  مهیلع 
«1  ... » ِْهَیلِإ ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : یطاـباس  راّـمع  [ 246]
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  تسا ، هدـش  لزان  رکب ] وبا   ] لیـصف وبا  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  مدرک . شـسرپ 
زا ینعی  تشگیمزاب - وا  يوس  هب  دـناوخیم و  ار  دوخ  راـگدرورپ  دـشیم  راـمیب  هاـگ  ره  دوب و  رگنوسفا  رحاـس و  يدرم  وا  رظن  رد  مّلس 

ناغمرا وا  هب  یتمعن  دنوادخ  هک  یماگنه  سپـس  درکیم - هبوت  تشاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هراب  رد  هک  یلطاب  هدیقع 
رد دنوادخ  ور  نیا  زا  دربیم و  دای  زا  دوب  هدناوخ  ادخ  هاگرد  هب  نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  دـنادرگیم - زاب  وا  هب  ار  یتسردـنت  ینعی  درکیم -

: دیامرفیم نآ  سپ 
مدرم رب  ربمایپ  دـنوادخ و  زا  يروتـسد  قحانب و  هک  یتاراـما  ییاورناـمرف و  ینعی  «، 2  » ِراَّنلا ِباحْـصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  اًـلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ْلـُق  .. 

. یتفای
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عضو و زا  هدرک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هّجوتم  ار  نخـس  ّلج  ّزع و  يادـخ  هاگ  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دـیوگیم : يوار 
: دروآیم نایم  هب  نخس  نینچ  دراد  يادخ  هاگشیپ  رد  هک  یتلیضف 

ُرَّکَذَتَی امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َۀَـمْحَر  اوُجْرَی  َو  َةَرِخْآلا  ُرَذْـحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِـجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 
. نآ لیوأت  تسا  نیا  راّمع ! يا  دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  «. 3  » ِباْبلَْألا اُولوُأ 

لدع اوذ  : ) مدرک تئارق  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگیم : نامثع  نب  داّمح  [ 247]
______________________________

(. هیآ 8 رمز / هروس  « ) دناوخب ار  شیادخ  بانا  اب  دسر  یمدآ  هب  ینایز  هاگ  ره  و  ( » 1)
(. هیآ 8 رمز / هروس  .« ) یشتآ باحصا  زا  وت  هک  ربب  هرهب  ترفک  زا  یکدنا  وگب  ( » 2)

تمحر هب  تسا و  كانمیب  ترخآ  زا  ماـیق و  رد  اـی  تسا  دوجـس  رد  اـی  هتخادرپ  تداـبع  هب  بش  تاـعاس  همه  رد  هک  سک  نآ  اـیآ  ( » 3)
نادنمدرخ اهنت  دنربارب ؟ دـننادیمن  هک  ییاهنآ  اب  دـننادیم  هک  ییاهنآ  ایآ  وگب : تسا ؟ ناسکی  تین  نینچ  هکنآ  اب  راودـیما  شراگدرورپ 

(. هیآ 9 رمز / هروس  « ) دنریذپیم دنپ 
250 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دندرک اطخ  نآ  رد  نآرق  ناگدنراگن  هک  تسا  ییاهاج  زا  نیا  و  لدع ) وذ  : ) ناوخب دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  مکنم )
: تسا هدومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  يدرم  زا  ریصب  یبا  نب  دمحا  [ 248]

هیلع قداص  ماما  دیوگیم : ناورم  نب  دمحم  [ 249 « ] 1 . » ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  مکل ] دبت  مل   ] َءایْشَأ ْنَع  اُولَئْسَت  ال  دیناوخب : نینچ  ار  هیآ  نیا 
: درکیم توالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  مالّسلا 

ُۀَِملَک ْتَّمَت  َو  : ) مینکیم توـالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  اـم  تناـبرق ، هب  مناـج  مدرک : ضرع  «. 2  » ًالْدَع َو  ًاقْدِص  ینـسحلا ]  ] َکِّبَر ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو 
. تسه نآ  رد  ینسح ]  ] هملک دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  ًالْدَع ) َو  ًاقْدِص  َکِّبَر 

قداص ماما  زا  « 3  ... » ِْنیَتَّرَم ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو  هفیرـش : هیآ  هراب  رد  لطب  مساق  نب  هَّللا  دبع  [ 250]
و دراد ، رظن  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  ندز  هزین  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نتـشک  هب  هیآ  نیا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
زا تیاکح  « 5  ... » امُهالوُأ ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  هیآ : و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک  زا  یکاح  « 4  » ًارِیبَـک اوـُلُع  َُّنْلعََتل  َو  هیآ ... 

تلالد یمدرم  رب  « 6  ... » ِرایِّدلا َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  هیآ : و  دراد ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  ندش  هتخیر 
هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم  نادناخ  رد  تسا  ینوخ  لوئسم  هک  ار  سک  چیه  دتسرفیم و  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  روهظ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  دراد 

روهظ ینعی  « 7  » ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  َو  دنشکب ... ، ار  وا  هکنآ  رگم  دنراذگناو  مّلس  هلآ و  و 
______________________________

(. هیآ 101 هدئام / هروس  « ) دیاین ناتشوخ  دوش  راکشآ  امش  رب  رگا  امش ] رب  تسا  هدشن  راکشآ  هک   ] دیسرپم ییاهزیچ  زا  ( » 1)
(. هیآ 115 ماعنا / هروس  « ) تسا لامک ] ّدح  هب   ] تلادع یتسار و  رد  وت  راگدرورپ  مالک  و  ( » 2)

(. هیآ 4 ءارسا / هروس  « ) درک دیهاوخ  داسف  نیمز  رد  راب  ود  هک : میداد  ربخ  ار  لیئارسا  ینب  و  ( » 3)
(. هیآ 4 ءارسا / هروس  « ) درک دیهاوخ  یشکرس  زین  و  ( » 4)

(. هیآ 5  ) ءارسا هروس  « ) دیسر رد  نیتسخن  هدعو  راب  ود  نآ  زا  نوچ  ( » 5)
راتـشک مه  اههناخ  نورد  رد  یّتح  اهنآ  میداتـسرف ، ورف  امـش  رـس  رب  دـندوب  دـنمروز  ینارواگنج  هک  ار  شیوخ  ناگدـنب  زا  یهورگ  ( » 6)

(. هیآ 5 ءارسا / هروس  « ) دندرک
(. هیآ 5 ءارسا / هروس  « ) دیسر ماجنا  هب  هدعو  نیا  و  ( » 7)
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251 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
زا نت  داتفه  اب  تسا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تعجر  « 1  ... » ْمِْهیَلَع َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  هفیرـش : هیآ  زا  دوصقم  و  مالّـسلا ، هیلع  مئاق  ماما 

تعجر هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نیا  هک  دنهدیم  ربخ  مدرم  هب  وس و  ود  زا  دنراد  رـس  رب  نیّرز  ياهدوخ  هالک  هک  دوخ  رادافو  نارای 
نب تجح  زونه  تسین و  ناطیش  لاّجد و  وا  دیدرت ، نودب  دنکن و  دیدرت  کش و  ترضح  نآ  هراب  رد  ینمؤم  چیه  ات  هدمآ  نوریب  هدرک و 

تجح هک  مهدزاود  ماما  لجا  تسا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  وا  هک  دوش  راوتـسا  نانمؤم  لد  رد  نوچ  و  تسا ، مدرم  نایم  مالّـسلا  هیلع  نسحلا 
و دراپـسیم ، شکاخ  هب  دنکیم و  طونح  نفک و  دهدیم و  لسغ  ار  وا  هک  دوب  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامه  و  دسر ، ارف  تسا 

. ماما یصو و  رگم  دوشن  یصو  هزانج  زیهجت  رادهدهع 

هذبر هب  رذ  وبا  دیعبت  ناتساد 

مالّسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  لیقع و  نانمؤم و  ریما  درک  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  یماگنه  دیوگیم : یمعثخ  رفعج  وبا  [ 251]
مشخ ناحبس  دنوادخ  يارب  اهنت  وت  یتسارب  رذ ! ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دندرک . هقردب  ار  وا  هنع  هَّللا  یضر  رسای  نب  رامع  و 

ناشیا ياهراک  زا  وت  یلو  دندیساره  شیوخ  يایند  يارب  وت  زا  مدرم  نیا  ياهتفرگ . مشخ  وا  يارب  هک  رب  دیما  یـسک  نامه  زا  سپ  یتفرگ 
همه رگا  دـنگوس  ادـخب  دـندروآ . راتفرگ  تیالب  هب  دـندنار و  شیوخ  نوماریپ  زا  ار  وت  اـهنآ  ور  نیا  زا  يدـش و  كانـساره  دوخ  نید  رب 
دابم سپ  دیامرف ، ررقم  یـشیاشگ  وا  يارب  دـنوادخ  دـنک  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  هدـنب  نآ  دـشاب و  هتـسب  شاهدـنب  يور  هب  نیمز  اهنامـسآ و 

. دنکفا تساره  هب  یتسردان  لطاب و  زج  دریگ و  یمدمه  سنا و  هب  ار  وت  یتسار  قح و  زج  يزیچ 
رد وت  يراد و  تسود  ار  ام  وت  هک  مینادیم  ام  میراد و  تسود  ار  وت  ام  هک  ینادیم  وت  رذ ! ابا  يا  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  لیقع  هاـگ  نآ 

نیمه زا  و  دوب ، دهاوخ  ّلج  ّزع و  يادـخ  رب  وت  شاداپ  دـندرک ، عیاض  ار  نآ  یکدـنا ، زج  نارگید  هک  ياهدرک  تاعارم  ار  يروما  ام  قح 
نیا يور 
______________________________

(. هیآ 6 ءارسا / هروس  « ) میداد هبلغ  اهنآ  رب  ار  امش  رگید  راب  ( » 1)
252 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هناش هک  نادـب  ریگ و  شیپ  رد  ار  يادـخ  يوقت  داب . يادـخ  رب  تشاداپ  سپ  دـنتخاس ، تاهراوآ  نطو  زا  دـندنار و  نوریب  ار  وت  تعاـمج 
ناهراو و ار  یباتیب  يدیمون و  سپ  تسا ، يدیمون  زا  الب ، عفر  یتسردنت و  نتشادنپ  رید  تسا و  یباتیب  زا  هتـساخرب  الب ، زا  ندرک  یلاخ 

: يوگب
. تسا یهاگهیکت  لیکو و  وکین  هچ  سب و  ارم  ادخ 

نیرتالاو زا  ناحبـس  دـنوادخ  اـنامه  يدـید و  هک  دـندرک  نآ  وت  اـب  مدرم  نیا  ناـجومع ! دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  سپس 
یگدوسآ و رطاخ  هب  دسریم  وت  رب  ار  هچنآ  یتخس  هنب و  رس  زا  نآ  زا  ییادج  گرم و  رکذ  اب  ایند  دای  سپ  درگنیم ، ار  وت  عضو  هاگدید 

. هَّللا ءاش  نإ  تسا ، دونشوخ  وت  زا  وا  هک  یلاح  رد  ینک  رادید  ار  تربمایپ  ات  شاب ، ابیکش  نک و  راومه  دوخ  رب  شماجنارس  تداعس 
زور ره  وا  دزاس و  نوگرگد  يدید  ار  هچنآ  دناوتیم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  ناجومع ! دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپس 

زا يزاینیب  هچ  وت  و  یتشادزاب ، دوخ  نید  زا  ار  اهنآ  ربارب ، رد  مه  وت  دنتـشادزاب و  ناشیایند  زا  ار  وت  تعامج ، نیا  انامه  تسا . يراک  رد 
ییابیکـش زا  ریخ  هک  ییابیکـش  داب  وت  رب  سپ  یتشادزاب ، ناشیا  زا  وت  هچنآ  هب  دـندنمزاین  هچ  اـهنآ  دنتـشادزاب و  نآ  زا  ار  وت  ناـشیا  هچنآ 

. دزاسن تزاینیب  یباتیب  هک  ناهراو  ار  یباتیب  و  تمارک ، زا  ییابیکش  دزیخیمرب و 
. دناسرت ار  وت  هکنآ  دناسرتب ، دنکفا و  ساره  هب  ار  وت  هکنآ  دنکفا ، ساره  هب  دنوادخ  رذ ! ابا  يا  تفگ : نینچ  هنع  هَّللا  یـضر  راّمع  سپس 
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تعاـط و هک  نادـب  نآ . نتـشاد  تسود  اـیند و  هب  نتـسب  لد  رگم  تشادـن ، زاـب  قح  نتفگ  زا  ار  مدرم  يزیچ  هک  ادـخب  دـنگوس  یتـسارب 
دندناوخ ارف  ناشیایند  هب  ار  مدرم  تعامج ، نیا  انامه  دـبای . یگریچ  نآ  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تموکح  تسا و  تعامج  اب  يربنامرف 

. راکشآ نایز  نامه  تسا  نیا  دنداد و  نایز  ار  ترخآ  ایند و  سپ  دندیشخب ، ناشیدب  ار  ناشنید  دنتفگ و  خساپ  ناشیدب  مدرم  و 
ره هک  داب  ییاههرهچ  نیا  يادف  مردام  ردپ و  داب و  امـش  رب  يادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تفگ : نینچ  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  وبا  سپس 

. متفایم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دای  هب  منیبیم  ار  ناشیا  هاگ 
دوب نارگ  نامثع  رب  هنیدم  رد  مندوب  یلو  دیدوب ، امش  اهنت  هنیدم  رد  ندوب  زا  نم  یشوخلد 

253 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
یلو دنک  دیعبت  هفوک  هب  ارم  متساوخ  وا  زا  نم  دنک . دیعبت  يرگید  رهش  هب  ارم  تفرگ  میمـصت  ور  نیمه  زا  و  هیواعم ، رب  ماش  رد  هک  نانچ 

هب ارم  هک  دروخ  دـنگوس  ادـخب  و  مناروشب ، هبقع ] نب  دـیلو   ] شردارب هیلع  ار  رهـش  نآ  مور  هفوک  هب  نم  رگا  هک  دیـسرت  دوخ  لاـیخ  هب  وا 
هب ار  يادخ  هکنآ  رگم  مهاوخیمن  نم  هک  دنگوس  ادـخب  و  مونـشب ، يزاوآ  هن  مشاب و  هتـشاد  ینیـشنمه  هن  نآ  رد  هک  دـنک  دـیعبت  يرهش 

تـسوا منکیم و  لکوت  وا  رب  تسین . وا  زج  يدوبعم  ادخ و  ارم  تسا  سب  مرادـن . یتشحو  ساره و  وا  هانپ  رد  نم  مریگ و  يروای  يرای و 
. شکاپ نادناخ  دّمحم و  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  میظع و  شرع  راگدرورپ 

روهظ مئالع  زا  یخرب 

وگغورد دننکیم و  شنزرـس  ار  ام  نانمـشد  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : يریرج  هملـسم  نب  نمحرلا  دبع  [ 252]
زا قح  دایرف  هنوگچ  دـشاب  نامـسآ  زا  ود  ره  دایرف  ود  یتقو  دـنیوگیم : اهنآ  دوب ، دـهاوخ  ینامـسآ  دایرف  ود  مییوگیم : ام  دـنرادنپیم ،

. مییوگب اهنآ  هب  میرادن  یخساپ  ام  مدرک : ضرع  دیهدیم ؟ اهنآ  هب  یخساپ  هچ  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ددرگ ؟ هتخانـش  لطاب 
يادخ دنک  قیدصت  رواب و  ار  نآ  هدروآ  نامیا  نادب  دایرف  نآ  زا  شیپ  سک  ره  دوش  دنلب  دایرف  نآ  هک  یماگنه  دـییوگب : اهنآ  هب  دومرف :

: دیامرفیم ّلج  ّزع و 
«. 1  » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  ... 

نالف هک  دیـشاب  هاگآ  دنک : ادن  يدانم  زور  لوا  رد  دنیوگیم : هک  دینـش  ار  ثیدح  نیا  هّیلجع  زا  يدرم  دـیوگیم : دـقرف  نب  دواد  [ 253]
درم نآ  دنناراگتـسر . شناوریپ  نامثع و  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنک : ادـن  رگید  يداـنم  زور  رخآ  رد  و  دنناراگتـسر ، شناوریپ  نـالف و  دـنزرف 

قیدصت ار  نآ  یـسک  دومرف : خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  غورد ؟ مادک  دیوگیم و  تسار  مادک  مینادن  ام  لاح  نیا  رد  تفگ : یلجع 
. يدُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم : دنوادخ  دراد  نامیا  نادب  ادن  زا  شیپ  هک  دنک 

______________________________

يار امـش  تسا ؟ تیاده  دنمزاین  زین  دوخ  دیامنیمن و  هار  قح  هب  هکنآ  ای  تسا  رتراوازـس  تعباتم  هب  دـیامنیم  هار  قح  هب  هکنآ  ایآ  ( » 1)
(. هیآ 35 سنوی / هروس  ( »؟ دینکیم مکح  هنوگچ  دوشیم ؟ دوس  هچ 

254 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ونب هک  یتقو  رگم  دـید  دـیهاوخن  دـیراد  تسود  ار  هچنآ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  قاحـسا  [ 254]

جورخ ینایفـس  هک  تسا  ماگنه  نآ  دوشیم و  داجیا  هقرفت  دنتفا و  زآ  هب  مدرم  دنبای  فالتخا  نوچ  و  دـنبای ، فالتخا  دوخ  نایم  رد  نالف 
. دنکیم

ینامسآ زاوآ  ای  هحیص  ثیدح 
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قیناودلا وبا  دزن  نم  تفگ : هک  درکیم  لقن  هریمع  نب  فیس  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  مدینـش  يریپ  زا  دیوگیم : حابـص  نب  لیعامـسا  [ 255]
زا يدرم  مان  اب  ینامـسآ ]  ] يداـنم کـی  ریزگاـن  هریمع ! نب  فیـس  يا  تفگ : نم  هب  همدـقمیب  هک  مدینـش  وا  زا  مدوب و  یقیناود ] روصنم  ]

تردق دـی  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  تفگ : دـیوگ ؟ زاب  ار  ثیدـح  نیا  هک  دوشیم  تفای  یـسک  متفگ : وا  هب  دـنک . ادـن  بلاط  وبا  نادـنزرف 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا ] هیلع  رقاب  ماما   ] وا زا  دوخ  شوگ  هب  هک  تسوا 

. دنک ادن  يدرم  مان  اب  ینامسآ ]  ] يدانم کی  دیاب  ریزگان 
یـسک نیتسخن  ام  دوش  دنلب  ادن  نیا  یتقو  فیـس ! يا  تفگ : ماهدینـشن ، نونکات  ار  ثیدح  نم  هک  یتسارب  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک : ضرع 

ياههدازومع مادـک  زا  مدرک : ضرع  تساـم . ناـگدازومع  زا  یکی  دوشیم  ادـن  وا  ماـن  هب  هک  يدرم  نآ  اریز  میریذـپب ، ار  نآ  هک  میـشاب 
؟ امش

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  ابا  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  رگا  فیس ! يا  تفگ : سپس  مالّـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  زا  تفگ :
نب دمحم  وا  یلو  متفریذپیمن ، نم  دنتفگیم  زاب  نم  يارب  ار  نآ  نیمز  مدرم  مامت  وا  ياج  هب  مدوب و  هدینشن  مالّـسلا ] هیلع  رقاب  ترـضح  ]

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع 

سابع ینب  تفالخ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نداد  ربخ 

و یقیناود ] روصنم  يومع   ] یلع نب  دواد  هک  مدوب  هتسشن  هنیدم ]  ] دجسم رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 256]
نیا تفگ : اهنآ  هب  يدرف  دنتسشن . دجـسم  زا  ياهشوگ  رد  دندش و  دجـسم  دراو  یقیناود ] روصنم   ] دمحم نب  هَّللا  دبع  دلاخ و  نب  نامیلس 

دلاخ نب  نامیلس  یلع و  نب  دواد  ماگنه  نیا  رد  هتسشن . اجنیا  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم 
255 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالس مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دندمآ و  ود  نآ  درکن . تکرح  دوخ  ياج  زا  یقیناود  روصنم  یلو  دندمآ  ترضح  نآ  يوس  هب  هتـساخرب و 
یـشارترذع وا  بناج  زا  ود  نآ  دیایب ؟ نم  دزن  زین  روصنم ]  ] امـش شکرـس  هک  دش  نآ  زا  عنام  زیچ  هچ  دومرف : ناشیا  هب  ترـضح  دندرک .

سپ دریگب و  ار  نیمز  میلقا  ود  نایم  وا  هک  درذگن  ینادنچ  نامز  دنگوس  ادخب  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دندرک .
تـسد هب  تخـس  یتنطلـس  نآ ، زا  سپ  و  دنروآ ، دومرف  میلـست  رـس  شربارب  رد  ناشکندرگ  سپـس  دنوش و  یهار  وا  لابند  نادرم  نآ ، زا 

دواد تسام ، تلود  زا  شیپ  امـش  تلود  دواد ! يا  يرآ  دومرف : تسامـش ؟ تنطلـس  زا  شیپ  اـم  تنطلـس  اـیآ  تفگ : یلع  نب  دواد  دروآ .
ره رامش  هب  امش  هک  دنگوس  ادخب  دواد ! يا  يرآ  دومرف : تشاد ؟ دهاوخ  مه  ینامز  ام  تنطلس  ایآ  دهد  ناماس  ار  تراک  دنوادخ  تفگ :

ناـنوچ ار  تنطلـس  امـش  ناـکدوک  هنیآ  ره  و  درک ، دـیهاوخ  تنطلـس  لاـس  ود  نآ  لاـس  کـی  ربارب  رد  زور و  ود  هـّیما  ینب  تنطلـس  زور 
. دننادرگب تسدب  تسد  دننکیم  يزاب  يوگ  اب  هک  یناگوابون 

دواد و نوچ  و  دزاـس ، ربـخ  اـب  هدژم  نیا  زا  ار  وا  اـت  تفر  روصنم  يوس  هب  تساـخرب و  ترـضح  نآ  دزن  زا  لاحـشوخ  یلع  نب  دواد  سپ 
رد نانچمه  سابع ] ینب   ] نانیا دلاخ ! نب  نامیلس  يا  دومرف : دز و  ادص  تشپ  زا  ار  نامیلـس  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دنتفر  دلاخ  نب  نامیلس 

نوخ هب  ناشتسد  هک  یماگنه  و  دنزیرن ، درک - دوخ  هب  هراشا  و  ام - زا  یّقحان  نوخ  هک  یتقو  ات  درک  دنهاوخ  تنطلـس  شیاسآ  یـشوخ و 
رد هن  تشاد و  دـنهاوخ  يرواـی  نیمز  رد  هن  هاـگ  نآ  رد  دوب و  دـهاوخ  نیمز  يور  زا  رتهب  ناـشیا  يارب  نیمز  ریز  رگید  تشگ  هدولآ  اـم 

. يروآ رذع  نامسآ 
ترـضح نآ  رب  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  تساخرب و  روصنم  دناسر . روصنم  یهاگآ  هب  ار  نایرج  ات  دمایب  دلاخ  نب  نامیلس 

شیپ امش  تنطلس  رفعج ! ابا  يا  يرآ  دومرف : ترضح  دناسر . ماما  ضرع  هب  ار  دلاخ  نب  نامیلس  یلع و  نب  دواد  نانخـس  داتـسرف و  دورد 
و دوب ، دهاوخ  ياپ  رب  ینالوط  یتدم  درادـن و  هار  نآ  رد  ینامـسآ  هک  تسا  راوشد  تخـس و  امـش  تنطلـس  دوب و  دـهاوخ  ام  تنطلـس  زا 
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ار تنطلس  ماقم  و  درک ، دیهاوخ  تنطلس  لاس  ود  نآ  لاس  ره  ربارب  رد  زور و  ود  هیما  ینب  تنطلـس  زور  ره  ربارب  رد  امـش  دنگوس  يادخب 
تسد امش  ناکدوک 

256 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دهاوخ قنور  هتسویپ  امش  تنطلس  دومرف : سپس  يدرک ؟ كرد  ارم  نخس  ایآ  دننک ، يزاب  يوگ  اب  ناگوابون  هک  نانوچ  دننادرگب  تسدب 

رب ّلج  ّزع و  يادخ  دیدولآ  نماد  نادب  هاگ  ره  و  دـیاهتخیرن ، ام  زا  یمارح  نوخ  هک  یتقو  ات  رب  دـیهاوخ  رـس  هب  یـشوخب  نآ  رد  تشاد و 
زا هک  ار - شناگدنب  زا  « 1  » روعا ياهدنب  ّلج  ّزع و  يادخ  دناتسب و  امش  زا  ار  تکوش  دربب و  نایم  زا  ار  امـش  تنطلـس  دریگ و  مشخ  امش 

عطق ار  دوخ  نخـس  ترـضح  اجنیا  رد  دشاب . شناهارمه  وا و  تسد  هب  امـش  يدوبان  هک  دنادرگ  ّطلـسم  امـش  رب  تسین - نایفـس  وبا  دالوا 
. درک

فالتخا اهنیا  نایم  رد  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  شروش  ماـیا  رد  دـیوگیم : دـیزم  نب  لّـضفم  [ 257]
. دمآ مهارف  دش  هار  هب  ور  هک  اج  نامه  زا  اهنیا  راک  یهابت  هک  هناو  ار  نخس  نیا  دومرف : هداتفا ؟

مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  روهظ  يارب  تمالع  ود 

هیلع مئاق  ترـضح  مایق  زا  شیپ  دومرف : ترـضح  مدوب . هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  رد  دـیوگیم : يدزا  لـیلخ  نب  ردـب  [ 258]
هام هکنآ  رگید  ناضمر و  هام  همین  رد  دیـشروخ  هکنآ  یکی  هدماین ، دیدپ  يزیچ  نینچ  مدآ  طوبه  زور  زا  هک  دیآ  دیدپ  هناشن  ود  مالّـسلا 
هیلع رقاب  ماما  نآ ، همین  رد  هام  دریگیم و  هاـم  رخآ  رد  دیـشروخ  ـالومعم  ادـخ ! ربماـیپ  دـنزرف  يا  تفگ : يدرم  دریگب . ناـضمر  رخآ  رد 

. تسا هدشن  هدید  مدآ  طوبه  ماگنه  زا  هک  تسا  هناشن  ود  نیا ، نکیل  منادیم  نم  ییوگیم  وت  ار  هچنآ  دومرف : مالّسلا 

هعیش تلیضف  رد  ثیداحا 

مردپ نم و  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : مادقملا  یبا  نب  ورمع  [ 259]
______________________________

هیلع ترـضح  دوصقم  و  درادن ، يردام  ردپ و  ردارب  هک  یـسک  قالخادـب ، مشچ ، کی  هلمج : زا  تسا  هدـمآ  ینعم  دـنچ  هب  روعا ) ( » ) 1)
مصعتسم یسابع ، هفیلخ  نیرخآ  دمآ و  دادغب  هب  هک  تسا  زیگنچ  هون  ناخوکاله  دیامرفیم : هر )  ) یسلجم هک  هنوگ  نآ  اجنیا  رد  مالّـسلا 

«. تفرب نایم  زا  سابع  ینب  تنطلس  تفرگ و  ار  دادغب  تشک و  ار 
257 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

درک مالس  اهنآ  هب  مردپ  میدروخرب . هعیش  زا  یهورگ  هب  اج  نآ  رد  میدیسر . ربنم  ربق و  نایم  هب  هنیدم ] دجـسم  رد   ] ات میتفر  نوریب  هناخ  زا 
ییاسراپ و هیاس  رد  یتسود ، نیا  رد  دیناسر  يرای  ارم  امش  سپ  مرادیم ، تسود  ار  امش  ياهناج  امـش و  يوب  نم  دنگوس  ادخب  دومرف : و 

ياوشیپ ماما و  ار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  هک  امش  زا  هک  ره  و  شالت ، ییاسراپ و  هب  رگم  دیـسر  ناوتن  ام  تیالو  هب  هک  دینادب  و  شـشوک ،
ناینیـشیپ و نایم  رد  ناگدنریگیـشیپ  ادخ و  نارای  دیتسه و  ادخ  ناوریپ  امـش  دـنک ، لمع  وا  رادرک  راتفر و  قبط  رب  دـیاب  دـهد  رارق  دوخ 

هَّللا یّلص  مرکا  ربمایپ  تنامض  زین  هدرک و  ادخ  هک  یتنامـض  يور  زا  ام  و  تشهب ، يوس  هب  ترخآ  ایند و  رد  ناگدنریگیـشیپ  ناینیـسپ و 
كرد يارب  سپ  دشابن ، امش  زا  رتدنمهرهب  یسک  تشهب ، تاجرد  رد  هک  ادخب  میاهدرک . تنامض  ار  تشهب  امـش  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. دیریگ یشیپ  رگید  کی  زا  لیاضف 
ریما دشاب . یقیّدـص  ینامیا  اب  درم  ره  و  مشچ ، شوخ  تسا  ياهیروح  ینامیا  اب  نز  ره  دنتـسه . كاپ  ینانز  ناتنانز  ناکاپ و  دییامـش  اهنت 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنگوس  ادـخب  هک  شاب  داش  هد و  تراشب  داب و  تاهدژم  ربنق ! يا  دومرف : ربنق  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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. نایعیش رب  رگم  دوب  نیگمشخ  شتما  همه  رب  هک  یلاح  رد  تفرب  ناهج  نیا  زا  مّلس 
. دنتسه نایعیش  مالسا  تزع  تسا و  یتکوش  تزع و  يزیچ  ره  يارب  شاب  هاگآ 

. دنتسه نایعیش  مالسا  نوتس  تسا و  ینوتس  ار  زیچ  ره  هک  شاب  هاگآ 
. تسا هعیش  مالسا  جوا  تسا و  یجوا  يزیچ  ره  يارب  هک  شاب  هاگآ 
. تسا هعیش  مالسا  فرش  تسا و  یفرش  زیچ  ره  يارب  هک  شاب  هاگآ 

. تسا هعیش  ياهنمجنا ، اهنمجنا  رورس  تسا و  يرورس  ار  يزیچ  ره  هک  شاب  هاگآ 
نیمز رد  امش  رگا  ادخب  دراد ، تنوکس  نآ  رد  هعیش  هک  تسا  ینیمزرس  نآ  نیمز ، ماما  تسا و  يربهر  ماما و  ار  يزیچ  ره  هک  شاب  هاگآ 

. دیورن یهایگ  ياهمشچ  رانک  رد  زگره  دیشابن ،
رد هن  يارس و  نیا  رد  هن  و  دنباین ، تسد  یـشوخ  هب  دهدن و  امـش  نافلاخم  هب  یتمعن  ادخ  دیـشابن ، نیمز  يور  رد  امـش  رگا  دنگوس  ادخب 

. دروآ دنهاوخن  فک  هب  ياهرهب  يارس ، نآ 
ٌۀَِلماع تسا : هیآ  نیا  لومشم  زاب  دنک ، شالت  تدابع و  هک  مه  ردق  ره  یبصان  صخش  ره 

258 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تسا داب  رب  شلمع  شوک  تخس  یبصان  صخش  ره  سپ  «. 1  » ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌۀَبِصان *

چیه دنگوس  ادخب  دنیوگیم . نخـس  موهفمان  هدنکارپ و  دننانآ  فلاخم  هک  ره  و  دنیایوگ ، ّلج  ّزع و  يادـخ  يوترپ  هب  هک  دـنیام  نایعیش 
شرمع رگا  سپ  دهد ، تکرب  نآ  هب  درب و  الاب  نامسآ  هب  ار  شحور  ّلج  ّزع و  يادخ  هکنآ  رگم  دباوخب  هک  تسین  ام  نایعیـش  زا  ياهدنب 
هدماین رس  هب  شرمع  رگا  و  دهد ، ياج  ششرع  هیاس  رد  یتشهب و  ياهناتسلگ  شیوخ و  تمحر  ياههنیجنگ  رد  ار  نآ  دشاب  هدمآ  رس  هب 

. دوش ریگاج  نآ  رد  ات  دننادرگزاب  هدمآ  نوریب  نآ  زا  هک  يرکیپ  هب  ار  نآ  ات  دتسرف  زاب  دوخ  نیما  ناگتشرف  هارمه  دشاب 
نارگناوت و  نارگناوت ، امـش  ناگـشوت  مک  و  دنتـسه ، ّلج  ّزع و  يادخ  هاگرد  ناّصاخ  ناتنارازگهرمع ، امـش و  نایجاح  هک  دنگوس  ادـخب 

. دیتسه وا  تباجا  لها  ادخ و  توعد  لها  امش  همه  هک  یتسارب  و  دنناگهشیپ ، تعانق  امش 
نینچ یشیازفا  نآ  رد  هدرک و  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  الاب  ثیدح  دننام  يرگید  ثیدح  رد  مادقملا  یبا  نب  ورمع  زین  [ 260]

: تسا هدروآ 
نآ زا  سپ  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  مدآ ، نادـنزرف  رهوـگ  تـسا و  يرهوـگ  ار  يزیچ  ره  یتـسارب  هـک  دیـشاب  هاـگآ 
ّلج ّزع و  يادخ  راتفر  تسوکین  هچ  و  ّلج ، ّزع و  يادخ  شرع  هب  دنکیدزن  هچ  هک  ام  نایعیش  رب  اشوخ  میتسه . نامنایعیـش  ام و  ترـضح ،

، ناگتشرف تفرگیمن  رب  رد  ییاتسدوخ  ار  نایعیش  دمآیمن و  گرزب  نارگ و  مدرم  رب  رگا  دنگوس  ادخب  زیختسر . زور  رد  ناشیدب  تبسن 
هکنآ رگم  دناوخب  زامن  لاح  رد  هداتـسیا  ار  نآرق  هک  تسین  ام  نایعیـش  رد  ياهدنب  چیه  دنگوس  ادخب  دندرکیم . مالـس  اهنآ  هب  ور  رد  ور 

صخـش و  دنـشخب ، ودـب  هنـسح  هاجنپ  یفرح  ره  يارب  دـناوخب ، زامن  رد  هتـسشن  رگا  و  دـنهد ، ودـب  هنـسح  دـص  نآ  زا  یفرح  ره  ربارب  رد 
رد نادهاجم  دزم  دیاهدونغ و  شیوخ  ياهرتسب  رد  امـش  دنگوس  ادـخب  دراد ، ار  نافلاخم  نآرق  هدـننکتوالت  شاداپ  نایعیـش  زا  شوماخ 

هک یناسک  نآ  دییامش  دنگوس  ادخب  دینکیم . تفایرد  ار  ادخ  هار  رد  ناگتسب  فص  شاداپ  دیاهداتسیا و  زامن  رد  و  دیراد ، ار  ادخ  هار 
______________________________

(. هیآ 3 و 4 هیشاغ / هروس  « ) دنتفارد نازوس  شتآ  رد  هدیجنر ، هدرک و  شالت  ( » 1)
259 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

: دنراد مشچ  راهچ  ام  نایعیش  انامه  « 1 . » َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو  هدومرف : ناشیا  هراب  رد  ناحبس  يادخ 
نانآ ياهمشچ  هدرک و  انیب  ار  امش  ياهمشچ  ناحبس  يادخ  یلو  دناهنوگ ، نیا  همه  هک  دیشاب  هاگآ  لد . رد  مشچ  ود  رـس و  رد  مشچ  ود 
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. تسا هتسب  ار 

شیوخ ییاهنت  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاکش 

هنیدم مدرم  نایم  رد  دوخ  یناشیرپ  ییاهنت و  زا  نم  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : بعـصم  نب  ۀسبنع  [ 261]
نیا شاک  يا  مریگ . تفلا  امـش  اب  منیبب و  ار  امـش  نم  دـییآ و  هنیدـم  هب  امـش  هک  هاگ  نآ  ات  مربیم  تیاکـش  ّلج  ّزع و  يادـخ  هاـگرد  هب 

رد زین  ار  امش  مدرکیم و  تنوکس  اجنآ  رد  مدیزگیم و  رب  شیوخ  يارب  یکشوک  فئاط  رد  ات  دادیم  هزاجا  نم  هب  هماک  دوخ  تموکح 
. دسرن ینایز  يدب و  وا  هب  ام  يوس  زا  هک  مدرپسیم  دهعت  وا  هب  مدادیم و  ییاج  شیوخ  رانک 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  يارب  تیمک  رعش 

: تفگ دورس و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  رعش  نیا  تیمک  دیوگیم : بوقعی  نب  سنوی  [ 262]
مریت هدیشکن  ار  نامک  هز  هک  دنادرگ  كاپ  امـش  يارب  ارم  قشع  دنوادخ  ینعی :  ] یماهـس شیطت  اعزن و ال  قرغأامف  ياوه  یل  هَّللا  صلخأ 

«. دورن اطخ  هب  مریت  هدیشک  یبوخب  ار  هز  : » وگب هکلب  هدیشکن »...  ار  نامک  هز   » هک وگن  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دورن ،] اطخ  هب 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  سلجم  زا  یناتساد 

ترضح مدیسر . مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : يدبع  بعصم  نب  نایفس  [ 263]
______________________________

(. هیآ 47 رجح / هروس  « ) دنتسه مه  يوربور  اهتخت  رب  هناردارب  میدنک و  هدوب  ناشهنیس  رد  هک  ياهنیک  ( » 1)
260 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ماما سپـس  تسـشنب . هدرپ  سپ  رد  دمآ و  هورف  ّما  دیوگیم : نایفـس  دندرک ! هچ  شدـج  اب  هک  دونـشب  دـیایب و  دـییوگب  هورف  ّما  هب  دومرف :
هک هورف  ّما  نارابب . یمه  هدید  زا  کشا  هورف ! ّما  يا  متفگ : دیوگیم : وا  ناوخب . ياهدورسگوس  ام  يارب  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص 

هدمآ درگ  هناخ  رد  رب  هنیدـم  لها  هناخ ، رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنداد . رـس  نویـش  زین  نانز  درک و  نویـش  دینـش  ار  تیب  نیا 
. دنلانیم ببس  نیدب  مدرم  هدرک و  شغ  ام  زا  یکدوک  تفگ : مدرم  هب  وا  داتسرف و  نانآ  دزن  ار  یصخش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دندوب .

قدنخ گنج  زا  یناتساد 

درکیم رفح  ار  قدنخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  قدنخ  گنج  رد  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 264]
تسد زا  ای  مالّسلا - هیلع  نینمؤملا  ریما  تسد  زا  ار  گنلک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دندیسر . یتخـس  گنـس  هب  ناناملـسم 

. دش هراپ  هس  هک  دز  گنس  نادب  یتبرض  تفرگ و  هنع - هَّللا  یضر  ناملس 
هدوشگ نم  رب  مور  ناریا و  هاـشداپ  ياـههنیجنگ  مدز  گنـس  نیدـب  هک  یتبرـض  نیا  رد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
درادن تأرج  ام  زا  کی  چیه  هکنآ  لاح  دهدیم و  هدعو  ام  هب  ار  يرـسک  رـصیق و  ياههنیجنگ  تفگ : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  تشگ .

. دور نورب  تجاح  ياضق  يارب 

بونج داب  ای  بیزا )  ) داب
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خاروس رادـقم  هب  رگا  هک  دوشیم  هدـناوخ  بیزا )  ) هک دراد  يداب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  [ 265]
. تسا بونج  داب  نامه  نیا  و  دبوشایب ، رب  دشاب  نیمز  اهنامسآ و  نایم  ار  هچنآ  ره  دتسرفب  داب  نآ  زا  يواگ  ینیب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ناراب  هزجعم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  یهورگ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  قیزر  ساـبعلا  وـبا  [ 266]
ار یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا . هدـش  راتفرگ  یلاسکـشخ  هب  هک  تسا  لاس  دـنچ  ام  نیمزرـس  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دـندمآ و 

ورف یناراب  ام  يارب  ات  ناوخب 
261 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

عامتجا مدرم  دش و  هدروآ  رهش  زا  نوریب  هب  ربنم  دنهنب . رهش  نوریب  رد  يربنم  داد  روتسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دتـسرف .
يا درک : ضرع  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دیـشکن  یلوط  دـنیوگب . نیمآ  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  درک و  اعد  تفر و  ربنم  رب  ربمایپ  دـندرک .

. داتسرف دهاوخ  ورف  ناراب  ناشیا  رب  تعاس  نالف  زور و  نالف  رد  هک  تسا  هدرک  هدعو  ناشیدب  وت  يادخ  هک  يوگب  مدرم  هب  دمحم !
رد ار  اهربا  هک  داتسرف  يداب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دیـسر  ارف  ررقم  تعاس  نوچ  ات  دندرکیم  يرامـش  زور  تعاس  زور و  نآ  راظتنا  هب  مدرم 

ضرع دندیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  دارفا  نامه  تسا .] ناراب  تدـش  زا  هیانک  ، ] درک اـهر  ار  دوخ  هنهد  دـیناشوپ و  ار  نامـسآ  تخیر و  مه 
. میوش قرغ  تسا  کیدزن  ام  هک  دریگب  ار  ناراب  يولج  ات  هاوخب  ادخ  زا  ربمایپ ! يا  دندرک :

. دـنیوگب نیمآ  داد  نامرف  زین  مدرم  هب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هرابود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندمآ . درگ  مدرم  همه 

. میونـشیمن ام  یناوخیم  وت  هک  ار  ییاعد  همه  اریز  میونـشب ، مه  ام  ات  ناوخب  دنلب  ار  اعد  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ّتیعمج  نایم  زا  يدرم 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

نارادهلگ هک  ییاههاگارچ  اهتخرد و  ياپ  رد  نازیرب و  ارحـص  لد  رب  ار  ناراب  نیا  ایادـخ ! ام . رب  هن  درابب  اـم  نوماریپ  رب  ایادـخ ! دـییوگب :
. هدم رارق  شباذع  هد و  رارق  تمحر  ار  نآ  ایادخ ! دننارچیم . ار  دوخ  ياههمر 

دراد ناراب  دوخ  لابند  هب  نامسآ  قرب  هشیمه 

هارمه ناراب  هکنآ  رگم  دهجن  زور  ییانـشور  رد  هن  بش و  یکیرات  رد  هن  یـشخرذآ  هاگ  چیه  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 267]
. دراد دوخ 

نیمز يور  رد  اهربا  هاگیاج 

: دندیسرپ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  دنکیم  تیاور  یعوفرم  ثیدح  رد  یمرزع  نبا  [ 268]
دنک هدارا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  نوچ  و  دـننکیم ، اوأم  اج  نامه  رد  هک  ایرد  رانک  رد  یّلت  يور  یتخرد و  رب  دومرف : دنتـسه ؟ اجک  رد  اهربا 

ات دتسرفب  يداب  دزاس  هناور  ییاج  هب  ار  نآ  هک 
262 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نیا سپس  و  دوریم ، الاب  بیترت  نیدب  ربا  نآ  و  تسا ، قرب  نامه  نیا  دننزب و  اههنایزات ، اب  ار  اهنآ  ات  درامگب  یناگتـشرف  دنکارپب و  ار  نآ 
. تسا دعر  دناریم  ار  ربا  هک  هتشرف  نیا  مان  و  «، 1  ... » ٍتِّیَم ٍدََلب  یلِإ  ُهانْقُسَف  ًاباحَس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  َو  دومرف : توالت  ار  هیآ 

يراتفرشوخ ییوگتسار و  دئاوف 
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كاپ شرادرک  دـیوگ  تسار  شنابز  هک  ره  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـنیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم  طاـّنح و  یّنثم  [ 269]
شرمع رب  دنوادخ  دنادرگ  شوخ  راتفر  شیوخ ، هداوناخ  اب  هک  ره  دیازفیب و  شیزور  رب  دنوادخ  دـیارگ  یکین  هب  شتّین  هک  ره  و  ددرگ ،

. دیازفیب

مدآ دنزرف  هب  یسدق  ثیدح 

دنوادـخ هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  وا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  شّدـج  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 270]
ود اب  ار  وت  نم  سپ  دزیتسب  وت  اب  ماهدرک  مارح  وت  رب  نم  هچنآ  زا  یـضعب  ندـید  رد  تمـشچ  رگا  دومرف : مدآ  دـنزرف  هب  یلاـعت  كراـبت و 

اوران وت  رب  نم  هچنآ  زا  ياهراپ  نتفگ  رد  تنابز  رگا  و  نکم ، هاگن  هن و  مه  رب  ار  ود  نآ  سپ  ماهدـناسر ، يرای  نآ  رب  نییاـپ  ـالاب و  کـلپ 
رگا و  نیزگ ، یـشوماخ  هن و  مه  رب  ار  ود  نآ  سپ  ماهدـناسر  يراـی  نآ  رب  بل  ود  اـب  ار  وـت  نم  سپ  تساـخرب  زیتـس  هـب  وـت  اـب  ماهدرمش 

نآ سپ  ماهداد  يرای  نآ  رب  قبط  ود  هلیسو  هب  ار  وت  نم  تفای  شکمشک  گنهآ  وت  اب  ماهدرک  مارح  وت  رب  نم  هچنآ  زا  ياهراپ  رد  تتروع 
«2 . » هدم ماجنا  یمارح  هن و  مه  رب  ار  ود 

تسین يریخ  اهنآ  رد  هک  سک  هس 

ترضح نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مشاه  ینب  ناگتسباو  زا  یکی  [ 271]
______________________________

(. هیآ 9 رطاف / هروس  « ) مینارب هدرم  يدلب  هب  ار  نآ  ام  دزیگنارب و  ار  ربا  ات  دتسرف  ار  اهداب  هک  ییادخ  نآ  ( » 1)
نیمه ءزج 14  یفاو  رد ج 3  ضیف  موحرم  و  دشاب ، اهنار  ریخا ، هلمج  رد  قبط ) ود   ) زا دوصقم  دیاش  دیوگیم : هّرـس  سدق  یـسلجم  ( » 2)

«. تسا هدش  لیاق  ار  هجو 
263 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هانگ زا  يریپ  رد  و  دسرتن ، يادخ  زا  ناهن  رد  دشاب و  هتـشادن  یمرزآ  شیوخ  بیاعم  زا  هک  یـسک  دورن : يریخ  دـیما  سک  هس  زا  دومرف :
. دیوشن تسد 

يراوگرزب مرک و  فیرش و  ینعم 

امش دزن  یموق  فیرش  هاگ  ره  تسا : هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  متفگ : جاّرد  نب  لیمج  هب  دیوگیم : لاّجح  [ 272]
ماهدیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  لاؤس  نیا  نم  تفگ : تسا ؟ یسک  هچ  فیرـش  متفگ : يرآ . تفگ : دیرامـشب . دنمجرا  ار  وا  دمآ 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ  و 
ای دوخ  ییاراد  اب  هک  یسک  دومرف : تسا ؟ یسک  هچ  لیصا )  ) داژن بحاص  صخش  مدیسرپ : دشاب . هتـشاد  ییاراد  هک  تسا  یـسک  فیرش 

. دهد ماجنا  کین  ياهراک  دراد  هک  یتاناکما  رگید 
. يراگزیهرپ اوقت و  دومرف : تسیچ ؟ يراوگرزب  مرک و  مدیسرپ :

اهیتخس رد  ثیدح 

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  [ 273]
هک تسا  یگهشوـتمک  یتسدـیهت و  نآ  همه  اـهنیا  زا  رتتخـس  و  گرم ، ییادـج  تسا  رود  هچ  ناـنز و  هودـنا  مـغ و  تـسا  تخـس  هـچ 
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هک تسا  یگهشوـتمک  یتسدـیهت و  نآ  همه  اـهنیا  زا  رتتخـس  و  گرم ، ییادـج  تسا  رود  هچ  ناـنز و  هودـنا  مـغ و  تـسا  تخـس  هـچ 
. دنهد ودب  يزیچ  هکنآیب  دنک ، یسولپاچ  مه  شبحاص 

جوجأم جوجأی و  ثیدح 

قولخم تسیود  رازه و  دنوادخ  دومرف : ترضح  دش ؟ شسرپ  شنیرفآ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگیم : سابع  نبا  [ 274]
جوجأی و رگم  دنمدآ  نادـنزرف  یگمه  نامدرم  و  دـنداژن ، داتفه  مدآ  نادـنزرف  و  ایرد ، رد  قولخم  تسیود  رازه و  دـیرفآ و  یکـشخ  رد 

. جوجأم

دنهورگ هس  مدرم 

و میناشیا ، زا  زین  ام  دـنیام و  زا  هک  یهورگ  دـنهورگ : هس  مدرم  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  [ 275]
هک یناسک  و  دنیارآیم ، ام  هب  باستنا  اب  ار  دوخ  هک  یهورگ 

264 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
[. دنربیم يّدام  هرهب  مدرم  زا  ام  مان  هب   ] دنروخب ام  هلیسو  هب  ار  رگید  کی 

هعماج رد  زاین  رقف و  ینوزف 

ار رگید  کی  مدرم  تسا و  هداهن  ینوزف  هب  ور  زاین  رقف و  هک  يدید  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : راسی  نب  لیضف  [ 276]
هچ هـب  مدرم  ندز  سپ  یلو  ماهتــسناد ، ار  زاـین  رقف و  موـهفم  مدرگ  تناـبرق  مدرک : ضرع  شاـب . رظتنم  ار  يدــنوادخ  رما  دــننزیم  سپ 

؟ تسانعم
هچنآ زج  درگنب  ودـب  هنوگ  نآ  وا  دـهاوخرد و  يزیچ  وا  زا  دورب و  شیوخ  ینید  ردارب  دزن  امـش  زا  يدرم  هکنیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. تفگیم نخس  وا  اب  البق  هک  ياهویش  اب  توافتم  دیوگ  نخس  وا  اب  و  تسیرگنیم . ودب  رتشیپ 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  زا  هنامیکح  نخس  کی 

نازیم هب  يزور  قزر و  تسا : هدومرف  وا  دج  زا  لقن  هب  ناشیا  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  [ 277]
. ییابیکش هب  الب  و  یگنازرف ، درخ و  هب  تیمورحم  و  تسا ، هتسب  تقامح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش  ندش  مگ  ناتساد 

لوپ نیا  دوب و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لام  زا  هک  داد  مهرد - دصتفه  ای  مهرد - دصشش  نم  هب  يدرم  دیوگیم : رفاذع  ردارب  رمع  [ 278]
وا مدروخرب و  هنیدـم  مکاح  هب  اج  نآ  رد  تخیر . دوب  نآ  رد  هچ  ره  دـش و  هراپ  لاوج  مدیـسر  هریفح  هب  نوچ  و  دوب ، نم  لاوج  نایم  رد 

: تفگ يرآ . متفگ : تفر ؟ نایم  زا  یتشاد  هچ  ره  دش و  هراپ  تنیجروخ  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  تفگ : نم  هب 
نآ متفر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  مدیـسر  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  میهدـب . وت  هب  ار  نآ  ربارب  ات  ایب  ام  شیپ  يدـمآ  هنیدـم  هب  یتقو 

رتهب داد  وت  هب  ادخ  هچنآ  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  تفر ؟ نایم  زا  یتشاد  هچ  ره  دش و  هراپ  تنیجروخ  رمع ! يا  دومرف : نم  هب  ترضح 
. دناتس وت  زا  ادخ  هچنآ  زا  تسا 
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یلو دهدیم  ربخ  ام  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دـنتفگ : قفانم ]  ] مدرم دـش و  مگ  شرتش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
تسا و هّرد  نالف  رد  ترتش  دـمحم ! يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لـیئربج  ماـگنه  نیمه  رد  تساـجک ! شرتش  دـنادیمن 
دروآ و ياج  هب  يادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  هدیچیپ  تخرد  نالف  هب  شراسفا 

نم زا  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  هک  دینادب  کنیا  دیتفگ ، رایسب  نخس  مرتش  نوماریپ  نم  بایغ  رد  امـش  مدرم ! يا  دومرف :
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  هک  یناشن  نآ  هب  مدرم  هدش . هتسب  تخرد  نالف  هب  شراسفا  تسا و  هّرد  نالف  رد  نم  رتش  هک  دینادب  هتفرگ ،

. دنتفای ار  رتش  دوب  هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  اج  نامه  دنتفر و  داد  مّلس  و 
يزیچ نامه  نیا  و  دنک ، افو  هداد  وت  هب  هک  ياهدعو  هب  ات  ورب  هنیدم  مکاح  دزن  نونکا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  زا  سپ 

. یهاوخب ار  نآ  ادخ  زا  هکنآیب  هدناوخ  نادب  ار  وت  ادخ  هک  تسا 

رذ وبا  ثیدح 

هس تسا : هتفگ  هک  هدیسر  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  وبا  زا  یثیدح  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : یفوقرقع  بیعـش  [ 279]
نخـس نیا  دومرف : ترـضح  ار . الب  ار و  یتسدـیهت  ار و  گرم  مرادیم : شوخ  ار  اهنآ  نم  دـنرادیمن و  شوخ  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  زیچ 

هار رد  یگدنز  زا  شیب  ار ، يادـخ  زا  تعاط  هار  رد  گرم  نم  هک  تسا  نیا  رذ  وبا  دوصقم  هکلب  دـننکیم ، تیاور  مدرم  هک  تسین  نانچ 
تعاط هار  رد  یتسدیهت  و  مهاوخیم ، ادخ  ینامرفان  رد  یتسردنت  زا  شیب  ار ، ادـخ  يربنامرف  هار  رد  يالب  و  مراد ، تسود  ادـخ  ینامرفان 

. مناهاوخ ادخ  ینامرفان  هار  رد  يزاینیب  زا  شیب  ار ، ادخ  زا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ندید  باوخ 

ربمایپ دزن  لیئربج  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  شیومع  زا  طاّمق  یـسیع  نب  یلع  [ 280]
ترضح نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  دورف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا 

266 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. مدید یباوخ  بشید  دومرف : مباییم ؟ نیگمغ  هدرـسفا و  ار  وت  نم  هک  تسا  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دوب . هدرـسفا  نیگمغ و 

: دومرف ياهدید ؟ یباوخ  هچ  درک : ضرع 
باوخ نیا  زا  نم  دیزگرب  يربمایپ  هب  قحب  ار  وت  هک  ییادخب  دنگوس  درک : ضرع  دنیآیم ! دومرف  دنوریم و  الاب  مربنم  رب  هیما  ینب  مدـید 

: دشخب شمارآ  ار  ربمایپ  تایآ  نآ  اب  ات  داتسرف  نیمز  هب  یتایآ  هارمه  هب  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  تفر و  الاب  نامسآ  هب  سپ  منادیمن . چیه 
ام َكارْدَأ  ام  َو  ِرْدَْقلا * ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  «، 1  » َنوُعَّتَُمی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام  َنوُدَعُوی * اُوناک  ام  ْمُهَءاج  َُّمث  َنِینِس * ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ 

رازه زا  شربمایپ  يارب  ار  ردق  بش  داتـسرف و  ورف  تعامج  نآ  يارب  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  «. 2  » ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا * ُۀَْلَیل 
. داد رارق  رتوکین  هام 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رون  هروس  هفیرش 63  هیآ  ریسفت 

َْوأ ٌۀَْـنِتف  ْمُهَبیُِـصت  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْـحَْیلَف  هفیرـش .. : هیآ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : یلعـالا  دـبع  [ 281]
. دهدن ودب  یشاداپ  نآ  ربارب  رد  ادخ  هک  یمخز  ای  تسوا  نید  رد  هنتف  دوصقم  دومرف : ترضح  مدرک . شسرپ  « 3  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی 

رگید کی  اب  نایعیش  فالتخا  رد  ثیدح 
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شوـخ ار  رگید  کـی  دـنزیتسیم و  رد  مه  اـب  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  دـیوگیم : یلعـالا  دـبع  [ 282]
هک مسیونب  اهنآ  يارب  ياهمان  مهاوخیم  نم  دومرف : ترـضح  دـینکفیب . يرظن  ناـشیا  عضو  هب  مدرگ - تناـبرق  تسا - بوخ  دـنرادیمن ،

زا رفن  ود  یتح 
______________________________

هب هچنآ  دنکن  ناشزاینیب  دندشیم ، هداد  هدـعو  هچنآ  ناشدـیایب  سپـس  ینایلاس  ناشمینادرگ  اورماک  ار  اهنآ  ام  رگا  هک  ینیبیم  ایآ  ( » 1)
(. ات 207 هیآ 205  ءارعش / هروس  « ) دندوب اورماک  نآ 

هیآ 1 ردق / هروس  « ) تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  تسیچ ، ردـق  بش  هک  ینادیمن  ردـق و  بش  رد  میدروآ  دومرف  ار  نآ  ام  انامه  ( » 2)
(. ات 3

هروس « ) دندرگ راچد  كاندرد  یباذع  هب  ای  دسرب و  ياهنتف  هّیلب و  ناشیدـب  هکنیا  زا  دـننک  وا  نامرف  فالخ  هک  یناسک  دنـسرتب  دـیاب  ( » 3)
(. هیآ 63 رون /

267 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مالّـسلا هیلع  ماما  میدوب . هدشن  دنمزاین  ياهمان  نینچ  هب  دح  نیدب  ات  زگره  ام  مدرک : ضرع  دنباین . فالتخا  رگید  کی  اب  نم  هراب  رد  اهنآ 

هیلع ترـضح  هک  مدرب  نامگ  نخـس  نیا  زا  نم  دیوگیم : یلعالا  دبع  تسا ! یندش  يزیچ  نینچ  هنوگچ  رذ  نبا  ناورم و  ندوب  اب  دومرف :
نم دـمحم ! ابا  يا  متفگ : ودـب  متفر و  لیعامـسا  دزن  متـساخرب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  سپ  تشاـگن ، دـهاوخن  ياهماـن  نینچ  مالّـسلا 
نیا زا  هک  مسیونب  اهنآ  يارب  ياهمان  مراد  دصق  نم  دومرف : وا  مدناسر و  تردپ  یهاگآ  هب  ار  رگید  کی  اب  اهنآ  ینمشد  هعیـش و  فالتخا 

. يرآ متفگ : دربن ؟ ار  رذ  نبا  ناورم و  مان  مردپ  تفگ : لیعامسا  دنباین . فالتخا  رگید  کی  اب  نم  هراب  رد  رفن  ود  یتح  سپ 
رتناباتـش ام  ّقح  يادا  رد  امـش  دـنگوس  ادـخب  و  امـش ، رب  ار  ام  هک  نانوچ  تسا  یّقح  اـم  رب  ار  امـش  هک  یتسارب  یلعـالا ! دـبع  يا  تفگ :

رگا دوشیم  هچ  یلعالا ! دبع  يا  تفگ : سپس  دیـشیدنا . مهاوخ  نوماریپ  نیا  رد  نم  تفگ : هاگ  نآ  امـش . قوقح  هب  تبـسن  ام  زا  دیتسین 
وا هب  ار  ناشراک  دنناتـسیم و  وا  زا  ار  شیوخ  ياهدیابن  اهدیاب و  دـنراد و  يور  ینید  ربهر  کی  يوس  هب  دـننییآ و  کی  وریپ  هک  یمدرم 
زا یکی  هب  ندیـسر  رد  شردارب  دـید  رگا  هک  دـبیزن  ار  نمؤم  درم  انامه  یلعالا ! دـبع  يا  دـنباین !؟ یفالتخا  وا  هراـب  رد  دـنزاسیم  دنتـسم 
زا ار  وا  دنز و  شیوخ  ردارب  هنیـس  هب  در  تسد  هک  دزـسن  يرگید  نآ  يارب  هک  نانچ  دشک ، شریز  هب  هتـسج  یـشیپ  وا  رب  تشهب  تاجرد 

. دهاوخب شزرمآ  شیارب  ادخ  زا  دناسر و  دوخ  هجرد  هب  ار  يو  ات  تسوا  رب  هکلب  دنارب ، دوخ 

نوگانوگ ياههقرف  قح و  رب  ياوشیپ  رد  ثیدح 

اًلُجَر َو  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُـش  ِهِیف  اًلُجَر  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : یلباک  دـلاخ  وبا  [ 283]
. درک شسرپ  « 1  ... » اًلَثَم ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَس 

تموکح نوماریپ  نوگانوگ  ياههورگ  هک  دوب  یلّوا  نامه  دندرک  شکمشک  وا  رس  رب  ناکیرش  هک  سک  نآ  اما  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
نیرفن نعل و  ار  رگید  کی  لاح  نیا  اب  دندمآ و  درگ  وا 

______________________________

ناسکی ود  نیا  تیاکح  ایآ  تسا ، رگید  درم  میلـست  هک  يدرم  و  دننک ، شکاشک  وا  رـس  رب  ناکیرـش  هک  يدرم  دنزیم ، یلثم  ادـخ  ( » 1)
(. هیآ 29 رمز / هروس  ( »؟ تسا

268 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
سپـس دـندوب . وا  نایعیـش  نیتسخن و  قح  رب  ياوشیپ  نامه  دـش  يرگید  میلـست  هک  يدرم  نآ  اما  دنتـسجیم ، يرازیب  مه  زا  دـندرکیم و 
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رد رگید  هقرف  داتفه  تشهب و  رد  اهنآ  هقرف  کی  هک  دـندش  هقرف  کـی  داـتفه و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  سپ  دوهی  اـنامه  دومرف :
رد رگید  هقرف  کـی  داـتفه و  تشهب و  رد  اـهنآ  هقرف  کـی  هک  دـندش  هـقرف  ود  داـتفه و  مالّـسلا  هـیلع  یـسیع  زا  سپ  نایحیـسم  و  خزود ،
رد هقرف  کی  شتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  دـندش  هقرف  هس  داـتفه و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  سپ  تّما  نیا  و  دـنخزود ،
رد هقرف  کـی  خزود و  رد  اـهنآ  هقرف  هدزاود  هک  دـنراد  دوخ  اـب  ار  اـم  ّتبحم  یتـسود و  هقرف  هدزیـس  هقرف  هس  داـتفه و  نیا  زا  و  دنتـشهب ،

[. دوب دنهاوخ  هقرف  ود  داتفه و  نامه  نایخزود  هک   ] دوب دنهاوخ  یخزود  مدرم  رگید  زا  هقرف  تصش  دنراد و  ياج  تشهب 

لطاب تموکح  ّقح و  تموکح  تلهم 

تدـم تسا و  ینالوط  ناـنچمه  ارهاـظ ]  ] لـطاب تموکح  نارود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : نانـس  نب  هَّللا  دـبع  [ 284]
. هاتوک قح ، تموکح 

نایعیش جرف  نامز  رد  ثیدح 

هک ماـگنه  نآ  دومرف : تسا ؟ ماـگنه  هچ  امـش  نایعیـش  جرف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : جاّرـس  بوقعی  [ 285]
نادب رتشیپ  هک  دنزرو  زآ  ناشیا  تموکح  هب  یناسک  دیارگ و  یتسـس  هب  ناشتموکح  ناینب  دنبای و  فالتخا  رگید  کی  اب  سابع  نادـنزرف 

دنک روهظ  ینایفس ]  ] یماش نآ  دزاس و  ادیوه  ار  شیوخ  تردق  يدنمورین  ره  دنلسگب و  شیوخ  تراسا  ریجنز  نایبرع  و  دنتـشادن ، يزآ 
دریگرب و هدیسر  ثرا  وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  هچنآ  رمالا  بحاص  دنک و  اپ  هب  شبنج  ینـسح  دیایب و  ینامی  و 

لوسر ریـشمش  دومرف : تسیچ ؟ هدیـسر  ثرا  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  مدرک : ضرع  دور . هکم  هب  هنیدم  زا 
هکم هب  ات  درادیمرب  ار  اهنآ  وا  وا . صوصخم  نیز  حالس و  مچرپ و  یتسدبوچ و  درب و  همامع و  هرز و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 

دشوپب ار  هرز  دشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  ریشمش  سپ  دیآرد ،
269 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تزاـجا شیوخ  روهظ  يارب  دـنوادخ  زا  و  دریگ ، تسد  هب  ار  صوصخم  یتسدـبوچ  دـنک و  نت  رب  ار  هماـمع  درب و  دزارفارب و  ار  مچرپ  و 
وا رب  هکم  لـها  دـنک و  ماـیق  ینـسح  دـنناهاگایب و  ار  وا  دـنور و  ینـسح  دزن  هب  دـنبای و  یهاـگآ  مهم  نیا  زا  شناـکیدزن  زا  یخرب  دـبلط .

. دننک يوریپ  وا  زا  تعیب و  وا  اب  مدرم  ددرگ و  رهاظ  رمالا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  دنتسرف ، یماش  يارب  ار  شرس  دنـشکب و  ار  وا  دنروشب و 
ماگنه نیا  رد  و  دنک ، دوبان  هنیدم  هب  ندیسر  زا  شیپ  ار  وا  هاپـس  ّلج  ّزع و  يادخ  دراد و  لیـسگ  هنیدم  هب  يرکـشل  یماش  ماگنه  نیا  رد 

رمالا بحاص  ترضح  و  ددنویپب ، رمالا  بحاص  هب  دزیرگب و  هکم  هب  دنراد  تنوکس  هنیدم  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  مادک  ره 
. دندرگ زاب  اج  نادب  دنبای و  تینما  هنیدم  مدرم  ات  دراد  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  يرکشل  دنک و  تکرح  قارع  يوس  هب 

هنیدم نایهاپس  زا  یکی  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب  ناتساد 

هناخ زا  كانمـشخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  باحـصا  زا  یخرب  زا  هّیطع  نب  کـلام  [ 286]
دایرف نم  ربارب  رد  وا  مدروخرب ، هنیدم  نایهاپس  زا  یکی  هب  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  يزاین  ندروآرب  يارب  شیپ  یکدنا  دومرف : دمآ و  نوریب 
هتفرگ ادـخ  ياج  هب  ارم   ] دوب هتفگ  نم  هب  وا  هک  ینخـس  زا  متـشگزاب و  هناخ  هب  اج  نامه  زا  نم  کیّبل . دـمحم  نب  رفعج  ای  کیّبل  هک : دز 

هب شهاگرد  هب  ار  شیوخ  مدیلام و  كاخ  رب  يور  مدرک و  هدجس  يادخ  هاگرد  هب  شیوخ  هاگهدجس  رد  مدش و  ناسرت  ناساره و  دوب ]
هدومرف شاهراب  رد  ادخ  هچنآ  زا  میرم  نب  یسیع  رگا  و  متسج ، يرازیب  شهاگشیپ  رد  دوب  هتفگ  نم  هب  درم  نآ  هچنآ  زا  مدنکفا و  يراوخ 

هک تشگیم  لال  نانچ  دـیدیمن و  رگید  هک  دـشیم  روک  نانچ  دینـشیمن و  رگید  هک  دـشیم  رک  نانچ  گـنردیب  درکیم  زواـجت  دوب 
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. دشکب نهآ  اب  ار  وا  ار و  باّطخلا  ابا  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : سپس  داهنیم . فک  زا  نخس  ناوت  هشیمه  يارب 

تّیّلم هلیبق و  هب  رخافت  زا  یهن 

نآ دزن  شیرق  زا  يدرم  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ناتسود  زا  يدرم  [ 287]
270 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

، برع دـنهورگ : هس  مدرم  هناو ، ار  اهنخـس  نیا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دادیم . نخـس  داد  برع  شیرق و  رخاـفم  زا  دوب و  هدـمآ  ترـضح 
زا رود  مجع  دـشابن  ام  هقیرط  رب  سک  ره  و  دنتـسه ، اـم  نایعیـش  ناگتـسباو ، میتسه و  برع  اـم  و  ناملـسم . ریغ  مجع  و  برع ، هب  هتـسباو 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  دنوشیم ؟ هچ  شیرق  برع و  ياهنادناخ  اههریت و  سپ  ییوگیم  نینچ  هک  وت  تفگ : یـشیرق  درم  تسا . مالـسا 
. تسین نتفگ  يارب  ینخس  نیا  زج 

مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  روهظ  ماگنه  رد  اهیبصان 

ره رب  ار  نامیا  دنک  روهظ  مالّسلا  هیلع  مئاق  هک  هاگ  نآ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : رینتـسم  نب  ماّلـس  [ 288]
هک نانچ  دزادرپب  هیزج  دیاب  ای  دنزیم ، ار  شندرگ  ّالا  رتهب و  هچ  سپ  دروآ  نامیا  تقیقح  يور  زا  رگا  سپ  دـنک ، هضرع  یبصان  صخش 

. دنتسرفیم اهاتسور  هب  اهرهش  زا  ار  اهنآ  دندنبیم و  ناشرمک  هب  ینایمه  و  دنزادرپیم ، هیزج  هّمذ  لها  هزورما 

رادرک راتفگ و  نایب  فالتخا  رد 

: دومرف دندوب  شدزن  وا  باحصا  هک  یلاح  رد  مردپ  يزور  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 289]
دندوب رضاح  هک  یمدرم  دوش ؟ شوماخ  هک  دراد  شهاگن  ردق  نآ  دریگب و  تسد  رد  ار  یغاد  شتآ  هکت  تسا  رضاح  امش  زا  کی  مادک 

منک نینچ  نم  ییامرفیم  تزاجا  رگا  ناج ! ردپ  متفگ : متـساخرب و  نم  دندرکیم ، يراددوخ  خـساپ  نداد  زا  دـندنام و  شوماخ  یگمه 
: دومرف

هچ هک  اـنامه  دومرف : سپـس  درک و  رارکت  ار  نخـس  نیا  راـب  هس  ماـما  دـننانیا . نم  دوصقم  وت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  يدوبن ، وت  نم  دوـصقم 
لمع و لها  ام  هک  دینادب  کنیا  دـنکدنا . لمع  لها  يرآ ، دـنکدنا ، لمع  لها  لمع ! تسا  كدـنا  هچ  فیرعت و  فیـصوت و  تسا  رایـسب 
ار ناتراثآ  مییامزایب و  ار  امش  ناکین  هک  دوب  نآ  يارب  هکلب  متفگن  امش  ندرک  نادرگرس  يارب  ار  نیا  میسانشیم و  یبوخب  ار  نخـس  لها 

. مینک تبث 
مرـش و تدش  زا  ار  اهنآ  نیمز  هک  دوب  نآ  لثم  دنگوس ، ادـخب  دندینـش  مردـپ  زا  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هک مدید  ار  يدرم  نم  هک  ییاج  ات  دنازرل ، دوخ  هب  تلجخ 
271 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نم دـنک  ناتتمحر  ادـخ  دومرف : دـید  ار  اهنآ  عضو  هک  مردـپ  تشادیمنرب . نیمز  زا  مشچ  دوب و  نازیر  ناـشیور  رـس و  زا  تلاـجخ  قرع 
: تسا یتاجرد  ار  تشهب  انامه  متشادن . ریخ  زج  يرظن 

نارگید هک  تسا  ياهجرد  زین  نخـس  لها  هجرد  و  دسرن ، نادب  نخـس  لها  زا  یـسک  هک  تسا  نانچ  دنتـسه  لمع  لها  هک  یمدرم  هجرد 
. دنشاب هدوشگ  ناشیا  ياپ  زا  دنب  ییوگ ، هک  دوب  نانچ  تفگ  ار  نخس  نیا  مردپ  هک  نیمه  دنگوس  يادخب  دنسرن . نادب 

مالّسلا هیلع  یلع  هعیش 
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تفای مهاوخن  یمدرم  منک  یسررب  ار  دوخ  نایعیش  نم  رگا  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  دیوگیم : یطساو  رکب  نب  یسوم  [ 290]
رفن کی  رفن  رازه  زا  مراذگ  ناششیامزآ  هتوب  رد  رگا  و  هتـشگرب ، نید  زا  رگم  تفای  مهاوخن  ار  اهنآ  ناشمیامزایب  نوچ  و  روآ ، نابز  رگم 

هیکت اهـشلاب  رب  هک  تسا  یناـمز  رید  اـهنیا  دـنامن . لاـبرغ  رد  تسا  نم  زا  هچنآ  زج  يزیچ  منک  ناـشلابرغ  رگا  و  دـیاین ، نوریب  ملاـس  مـه 
. دنک قیدصت  ار  شراتفگ  شرادرک  هک  تسا  یسک  نآ  اهنت  یلع  هعیش  هکنآ  لاح  میتسه و  یلع  هعیش  ام  دناهتفگ : دناهدز و 

مالّسلا مهیلع  بوّیا  فسوی و  میرم و  ترضح  یهاوگ  زیختسر و  زور 

ببـس هب  هک  ار  ینز  زیختـسر  زور  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : ماـس  لآ  هتـسباو  یلعـالا  دـبع  [ 291]
میرم سپ  دیـسر . هک  دیـسر  نآ  نم  هب  ببـس  نیمه  هب  يدیرفآ و  ابیز  ارم  وت  ایادـخ ! دـیوگیم : نز  نآ  دـنروایب . هداتفا  هانگ  هب  شییابیز 

درم زین  دماین . راتفرگ  هنتف  هب  وا  اما  میدیرفآ  ابیز  ار  وا  ام  وا ؟ ای  يرتابیز  وت  ایآ  دـنیوگ : ودـب  دـننک و  رـضاح  شربارب  رد  ار  مالّـسلا  اهیلع 
زا متـشگ و  نانز  راتفرگ  ور  نیا  زا  يدیرفآ و  ابیز  ارم  وت  ایادخ ! راب  دـیوگ : وا  دـنروایب و  هداتفا  هانگ  هب  شییابیز  ببـس  هب  هک  ار  ییابیز 

نیا اب  یلو  میدیرفآ  ابیز  ار  وا  ام  وا ؟ ای  يرتابیز  وت  ایآ  دـنیوگب : دـننک و  رـضاح  شدزن  ار  فسوی  سپ  دیـسر . هک  دیـسر  نآ  نم  هب  نانز 
رب ار  الب  ایادخ ! راب  دیوگیم : صخـش  نآ  هداتفا . هانگ  هب  شیالتبا  ببـس  هب  هک  دنروایب  ار  ياهدـید  الب  درم  زین  دولاین . نماد  هانگ  هب  لاح 

. مداتفا هانگ  هب  هک  ییاج  ات  يدنادرگ  تخس  نم 
272 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دولاین نماد  هانگ  هب  یلو  دش  الب  راتفرگ  مه  وا  وا ؟ يالب  ای  دوب  رتتخس  وت  يالب  ایآ  دنیوگ : صخش  نادب  دنروایب و  ار  بویا  سپ 

نتسیز هنادازآ  رد  ثیدح 

فیرعت دینیـشنیم و  اـج  همه  رد  هنادازآ ]  ] امـش دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : يرـصب  لیعامـسا  [ 292]
یتـسود راـهظا  دـینکیم  هدارا  هک  ره  هب  تبـسن  دـییوجیم و  يرازیب  دـیهاوخیم  هک  ره  زا  دـییوگیم و  دـیهاوخیم  هچ  ره  دـینکیم و 

: مدرک ضرع  دینکیم ؟
!؟ تسا نیا  زج  یگدنز  ایآ  دومرف : يرآ .

تساک مک و  نودب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  يابیز  نانخس  لقن  تلیضف 

دزاس مدرم  بوبحم  ار  ام  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 293]
یـسک دوـب و  رتـهب  دـندرکیم ، لـقن  اـهنآ  يارب  ار  اـم  نانخـس  ییاـهییابیز  ناـمه  رگا  دـنگوس  ادـخب  دـنکیمن . نمـشد  اـهنآ  اـب  ار  اـم  و 

. دنکیم نادنچ  هد  ار  نآ  دونشیم و  ام  زا  ینخس  اهنآ  زا  یکی  یلو  دنک ، يزادنا  تسد  نانآ  رد  تسناوتیمن 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نونمؤم  هروس  هیآ 60  ریسفت 

. مدرک شسرپ  « 1  ... » ٌۀَلِجَو ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو  هفیرـش : هیآ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 294]
ّلج ّزع و  يادخ  زا  ینامرفان  ببس  هب  ناشلامعا  هک  دنراد  ار  نآ  سرت  دنراد و  هک  تسا  يدیما  نانآ و  تعافش  دوصقم  دومرف : ترـضح 

. دوش هتفریذپ  اهنآ  زا  هک  دنراد  نآ  دیما  ددرگ و  زاب  ناشیا  يوس  هب 
______________________________

(. هیآ 60 نونمؤم / هروس  « ) تسا ناسرت  ناشاهلد  زاب  لاح  نیا  اب  دنشخبب و  هک  یناسک  و  ( » 1)
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(. هیآ 60 نونمؤم / هروس  « ) تسا ناسرت  ناشاهلد  زاب  لاح  نیا  اب  دنشخبب و  هک  یناسک  و  ( » 1)
273 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وا ناوریپ  هارمگ و  هدننکتوعد 

. دباین یناوریپ  دناوخب و  یهارمگ  هب  ار  نامدرم  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ریصب  وبا  [ 295]

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  هریس  رد  يربارب  تاواسم و 

دومرف ترضح  يزور  مدوب . ترضح  نآ  باکر  مزتلم  ناسارخ  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  رفـس  رد  نم  دیوگیم : خلب  لها  زا  يدرم  [ 296]
اهنیا يارب  تسا  بوخ  تنابرق ، هب  مناـج  مدرک : ضرع  درک . توعد  ار  نارگید  تسوپ و  هایـس  ناـمالغ  هرفـس  رـس  رب  دـننارتسگب و  هرفس 

شاداپ یکی و  ردـپ  ردام و  تسا و  یکی  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هن ، راـنک  ار  نخـس  نیا  دومرف : ترـضح  يزادـنیب ، هناگادـج  ياهرفس 
. نانآ لامعا  هب  رگم  تسین  نایمدآ 

ماسجا تعیبط  تشرس و 

اوه و تسا : هتـسب  زیچ  راـهچ  هب  ماـسجا  تعیبط  تشرـس و  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دـیوگیم : نانـس  نبا  [ 297]
هداز نآ  زا  اـمرگ  یکـشخ و  هـک  ینیمز  و  دـنکیم ، نوریب  ندـب  زا  تنوـفع  درد و  ره  دـباییمن و  یگدـنز  نادـب  زج  ناـج  هـک  یمیـسن 
مرن ات  دنکیم  هیذغت  ار  نآ  هدـعم  دوشیم و  دراو  هدـعم  هب  اذـغ  هک  ياهدـیدن  ایآ  دـیآیم . دـیدپ  نآ  زا  نوخ  هک  یکاروخ  و  ددرگیم ،
بآ و  دیآیم ، نوریب  نآ  هلافت  دروآیم و  دیدپ  نوخ  هریش ، نآ  زا  یمدآ  تعیبط  نآ ، زا  سپ  دوشیم و  هتفرگ  شاهریـش  سپـس  ددرگ و 

. تسا مغلب  هدنیاز  هک 

تشهب رد  يرهن  ریخ »  » نایب رد 

ادـخ دـیوگیم  يرگید  هب  یـصخش  هکنیا  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : نیعا  نب  کلام  ردارب  نیعا  نب  نیـسح  [ 298]
رثوک و  تسا ، رثوک  شاهمشچرس  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  مان  ریخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ریخ »  » موهفم دهد ، تریخ  شاداپ 

شرع قاس  زا 
274 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زا یکی  هاگ  ره  هک  دنیآرب  یناکرتخد  رهن  نیا  فرط  ود  رد  و  هدش ، انب  ناشنایعیش  ایصوا و  ياههاگلزنم  رهن  نآ  رب  و  دریگیم ، همشچرس 
َّنِهِیف هفیرـش : هیآ  موهفم  تسا  نیمه  و  هدـش ، هدـیمان  ریخ ]  ] رهن نآ  مان  هب  ناـشمان  و  دـیآرب ، وا  ياـج  هب  يرگید  دـنرآرب  ياـج  زا  اـهنآ 

. تسا هدرک  مهارف  ناکین  ناگدیزگ و  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یلزانم  نامه  اریخ » هَّللا  كازج   » زا هدنیوگ  دوصقم  و  «، 1  » ٌناسِح ٌتاْریَخ 

نایروح یتشهب و  رهن  ثیدح 

و دناهتسر ، ینایروح  نآ  فرط  ود  رد  هک  تسا  يرهن  تشهب  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 299]
هیروح نآ ، ياج  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دـنکرب و  ياـج  زا  ار  نآ  دـیایب  شـشوخ  نآ  زا  دـنک و  رذـگ  اـهنآ  زا  یکی  هب  ینمؤم  درم  نوچ 

. دنایورب يرگید 

اهدبنگ ثیدح 
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نیا هزمح ! ابا  يا  دومرف : درک و  نامـسآ  هب  یهاگن  ترـضح  نآ  مدوب . مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  یبش  دیوگیم : هزمح  وبا  [ 300]
مشچ هک  دنتسه  یناگدیرفآ  اهنآ  رد  دراد و  رگید  دبنگ  هن  یـس و  دبنگ  نیا  زج  ّلج  ّزع و  يادخ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ام  ردپ  دبنگ 

. دننکیمن نایصع  ار  يادخ  یندز  مه  رب 
دبنگ نیا  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع  ترـضح  هب  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم  دـیوگیم : حـلاص  یبا  نالجع  [ 301]
نیا سپ  رد  انامه  هک  نادب  تسا ، یناوارف  ياهدبنگ  ار  ّلج  ّزع و  يادـخ  و  يرآ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ؟ مالّـسلا  هیلع  مدآ 

رب مشچ  دنریگ و  وترپ  اهنآ  رون  زا  ناگمه  دناهدنکآ و  ادخ  ياههدیرفآ  زا  هک  يدـیپس  ياهنیمزرـس  تسا ، رگید  برغم  هن  یـس و  برغم 
. دنیوجیم يرازیب  یمود  یلوا و  زا  هن و  ای  هدش  قلخ  مدآ  هک  دننادیمن  اهنآ  دننکن . نایصع  ار  يادخ  یندز  مه 

______________________________

(. هیآ 70  ) نمحرلا هروس  « ) يور ابیز  دنتسه  ینانز  اج  نآ  رد  ( » 1)
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رّبکتیب صخش  ياههناشن 

دنک و هلصو  ار  شاهماج  دنز و  هنیپ  ار  دوخ  شفک  هک  ره  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  قاحـسا  [ 302]
. تسا رانکرب  ّربکت  زا  درب ، هناخ  هب  دوخ  درخیم  هک  ار  ییالاک 

مالّسلا هیلع  یلع  هعیش 

ثحب و همئا  ّتیبوبر  هراب  رد  میدوب و  هنیدم  رد  لهس  نب  حلاص  میطح و  نب  مجن  مکیرـش و  مساق  نم و  دیوگیم : رمع  نب  لّضفم  [ 303]
هّیقت ام  زا  مه  وا  میتسه و  کیدزن  ماما  هب  کنیا  مه  ام  دییوگیم ؟ هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  سپ  میدرکیم . هرکاذم 

ترـضح نآ  هناخ  رد  هب  زونه  دنگوس  ادـخب  میتساخرب و  ام  دـیوگیم : لّضفم  میـسر . ترـضح  نآ  تمدـخ  ات  دـیزیخرب  سپ  دـنکیمن ،
لّضفم يا  هن ! هن ، دومرف : ام  هب  دوب  هداتسیا  تسار  شنت  رب  يوم  هک  یلاح  رد  ابق و  شفک و  نودب  ترضح  نآ  میدید  هک  میدوب  هدیـسرن 

. دننک لمع  وا  روتسد  هب  دنریگن و  یشیپ  ودب  راتفگ  رد  هک  میتسه  ادخ  دزن  رد  یمارگ  یناگدنب  ام  هن ، هن  مجن ! يا  مساق و  يا  و 

حیرمت شروای  ناطیش و 

دوش بش  نوچ  هک  حیرمت  مان  هب  تسا  يروای  ار  ناطیـش  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  نابا  [ 304 !! ]
[. تسوا تردق  ریز  اج  همه   ] دنک رپ  ار  برغم  قرشم و  نایم 

: دومرف مدیسرپ ؟ غزو »  » هراب رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : هحلط  نب  هَّللا  دبع  [ 305 «[ ] غزو  » هّیما و ینب  ]
لسغ دیاب  یشکب  ار  نآ  هاگ  ره  دنتسه و  هدش  خسم  تاناویح  زا  شعاونا  همه  تسا و  دیلپ 

276 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دید ار  یغزو  هاگان  تفگیم ، نخـس  وا  اب  هک  دوب  يدرم  وا  رانک  رد  دوب و  هتـسشن  لیعامـسا  رجح  رد  مردپ  يزور  دومرف : هاگ  نآ  ینک .

. ممهفیمن ار  وا  نخـس  نم  هن ، تفگ : درم  نآ  دیوگیم ؟ هچ  غزو  نیا  ینادیم  ایآ  دومرف : درم  نآ  هب  مردپ  دـنکیم . هلولو  شنابز  اب  هک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

زا یسک  دومرف : مردپ  زین  مهد . مانـشد  ار  یلع  تسا  اج  نیا  درم  نیا  ات  زین  نم  دینک  دای  مانـشد  هب  ار  نامثع  رگا  دنگوس  ادخب  دیوگیم :
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دش و خسم  یغزو  تروص  هب  دیسر  ارف  کلملا  دبع  گرم  هک  یماگنه  دومرف : و  دوش ، خسم  یغزو  تروص  هب  هکنآ  رگم  دریمن  هیما  ینب 
دـمآ و نارگ  اهنآ  رب  دـنداد  تسد  زا  ار  وا  نوچ  و  دـندوب ، شنادـنزرف  دـندوب  وا  دزن  هک  نانآ  تخیرگب . دـندوب  وا  شیپ  هک  ناـنآ  دزن  زا 

دندرک ار  راک  نیمه  اهنآ  دنروآرد . يدرم  لکش  هب  ار  نآ  دنروایب و  ار  ییامرخ  تخرد  هنت  دندش  نآ  رب  ماجنارس  و  دننک ، هچ  دنتـسنادن 
. شنادنزرف نم و  رگم  تفاین  یهاگآ  نآ  زا  سک  چیه  و  دندیچیپ ، شنفک  رد  دندیناشوپ و  ینهآ  ياهرز  یبوچ  همسجم  نآ  هب  و 

تیفاع یتسردنت و  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  رادید  يوزرآ 

هیلع مئاق  ترـضح  رادید  يوزرآ  امـش  زا  یـسک  هاگ  ره  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  ۀـیواعم  [ 306]
رهم و هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دنوادخ ، اریز  دشاب ، تیفاع  یتسردنت و  رد  رادید  نیا  هک  دنک  وزرآ  دیاب  دنک  ار  مالّـسلا 

. تخیگنا دهاوخرب  نتفرگ  ماقتنا  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دومرف و  ثوعبم  ینابرهم 

مالّسلا هیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تهابش 

یـسوم هب  دوب  مدرم  نیرتدننام  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  ریـشب  نب  کلملا  دبع  [ 307]
. اپ كون  ات  فان  زا  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  فان ، ات  رس  زا  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب 
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مالّسلا هیلع  مدآ  مادنا  ثیدح 

هچ دندمآرد  ورف  نیمز  هب  هک  ماگنه  نآ  اّوح  مدآ و  تماق  لوط  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : نامیلـس  نب  لتاقم  [ 308]
شرسمه مدآ و  ّلج  ّزع و  يادخ  نوچ  هک  میاهتفای  نینچ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باتک  رد  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ ردق 

یهلا هاگرد  هب  دیشروخ  يامرگ  زا  مدآ  نامسآ . قفا  ریز  شرس  دوب و  افص  هوک  يدنلب  يور  مدآ  ياپ  ود  داتـسرف  ورف  رد  نیمز  هب  ار  اّوح 
داتفه شتماق  درـشف و  مه  رد  ار  وا  لیئربج  دـلانیم ، باتفآ  ناوارف  يامرگ  زا  مدآ  هک  دومرف  یحو  لیئربج  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هدـیلان 

. تشگ شدوخ  عارذ  هب  عارذ  جنپ  یس و  لوط  هب  یتماق  زین  وا  درشف و  مه  رد  زین  ار  اّوح  و  دیدرگ ، مدآ  دوخ  عارذ  هب  عارذ 

ثرا هلأسم  رد  ثیدح 

هدـش و ریـسا  تیلهاج  نامز  رد  شردـپ  هک  مدرک  شـسرپ  يدرم  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : هریغم  نب  ثراح  [ 309]
، ناردپ زا  تشپ  هب  تشپ  مالسا ، نارود  رد  هکنآ  زا  سپ  رگم  هتشاد  یعضو  نینچ  شردپ  هک  هتسنادیمن  صخش  نیا  تسا و  هتـشگ  هدرب 

مالسا رد  هک  تسا  بوسنم  یناردپ  نامه  هب  صخش  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هدش . دازآ  صخـش  نیا  سپـس  و  دناهدمآ ، ایند  هب  هدرب 
و دشاب ، هدش  هتخانـش  فورعم و  اهنآ  نایم  رد  رگا  هدش ، هدرب  هلیبق  نآ  رد  شردپ  هک  دوشیم  بوسحم  ياهلیبق  نامه  زا  دـناهدوب و  هدرب 

. دنربیم ثرا  وا  زا  زین  اهنآ  دربیم و  ثرا  ناردپ  نامه  زا 

نمؤم صوصخم  تلصخ  هس 

تلـصخ هس  نمؤم  هب  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  اـنامه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يراـصنا  نمؤملا  دـبع  [ 310]
. ناگشیپ متس  هنیس  رد  تبیه  ترخآ و  ایند و  رد  يراگتسر  ترخآ ، ایند و  رد  يدنمجرا  تسا : هدرک  ناغمرا 
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ترخآ ایند و  رد  نمؤم  تنیز  رویز و 

ایند و رویز  دلابیم و  نادب  نمؤم  هک  تسا  زیچ  هس  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : نانـس  نب  هَّللا  دبع  [ 311]
هیلع و هَّللا  یّلـص  دمحم  لآ  زا  ماما  نتـشاد  تسود  تسا و  نامدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  وا  يدـیمون  بش ، رخآ  زامن  تسا : رامـشب  ترخآ 

وبا دندوب : ناشیا  راتفرگ  ادخ  ناگدیرفآ  نیرتهب  دندوب و  ادـخ  قلخ  نیرتدـب  هک  دـندوب  سک  هس  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مّلـس . هلآ و 
نیرفن هک  هیواعم - نب  دیزی  دیزرو ، ینمشد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  هیواعم  دیگنج ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هک  نایفس 

. شتشکب هک  دیزیتسب  ردق  نآ  وا  اب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدنشک  داب - وا  رب  ادخ 

دنوادخ هاگشیپ  رد  زیچ  نیرتروفنم 

هب زج  تسین  یبرع  یـشرق و  يارب  بسح  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  نـیز  ترـضح  زا  یلاـمث  هزمح  وـبا  [ 312]
هک دیشاب  هاگآ  نید . رد  یـشیدنافرژ  هب  زج  تسین  یتدابع  و  ّتین ، هب  زج  تسین  یلمع  و  يراگزیهرپ ، هب  زج  تسین  یتمارک  و  ینتورف ،

. دنکیمن يوریپ  وا  لامعا  زا  یلو  دنکیم  ادتقا  ماما  کی  ّتنس  هب  هک  تسا  سک  نآ  یهلا  هاگشیپ  هب  مدرم  نیرتروفنم 

نمؤم صوصخم  تلصخ  هس 

يوس اج  نآ  دمآ و  هنیدم  هب  جح  هب  نتفر  يارب  هیواعم  نب  دیزی  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دـیرب  [ 313]
ار وت  مهاوخب  رگا  یتسه ، نم  هدنب  هک  ینکیم  رارقا  وت  ایآ  تفگ : ودـب  هیواعم  نب  دـیزی  دـمآ  وا  دزن  هب  نوچ  و  داتـسرف ، شیرق  زا  يدرم 

شیرق ناـیم  رد  بسن  بسح و  رظن  زا  وـت  دـیزی  يا  ادـخب  تفگ : درم  نآ  مروآیم ؟ ترد  شیوـخ  یگدرب  هب  مهاوـخب  رگا  مشورفیم و 
يرادن و نم  زا  شیب  یتلیضف  يرادنید  رد  مه  وت  دوخ  هدوبن و  رتیمارگ  نم  ردپ  زا  ّتیلهاج  مالسا و  رد  وت  ردپ  یتسین و  نم  زا  رتدنمجرا 

ار رارقا  نیا  رگا  دنگوس  ادخب  تفگ : وا  هب  دیزی  منک ؟ رارقا  یتساوخ  هچنآ  هب  هنوگچ  سپ  یتسین ، رتهب  نم  زا 
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لوسر دنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  رتگرزب  وت  تسد  هب  نم  ندش  هتـشک  تفگ : ودب  درم  نآ  مشکیم . ار  وت  ینکن 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یپ  رد  سپس  دنتـشکب . ار  وا  داد و  روتـسد  دیزی  سپ  تسین . وت  تسد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا 

ارم منکن  رارقا  رگا  ایآ  تفگ : وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دوب . هتفگ  یـشرق  درم  نآ  هب  هک  تفگ  وا  هب  ار  ینخـس  نامه  داتـسرف و 
وا هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يرآ . داد : خـساپ  داـب - وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـیزی - یـشکیم ؟ یتـشک  زورید  هک  يدرم  ناـنوچ  زین 

- دیزی مایـشورفیم . یهاوخب  رگا  يرادیم و  مهاگن  یهاوخب  رگا  هک  مروبجم  ياهدـنب  نم  منکیم ، رارقا  یهاوخیم  وت  هچنآ  هب  دومرف :
. دشن هتساک  تفرش  زا  مه  يدرک و  ظفح  ار  تنوخ  مه  هک  دش  رتهب  وت  يارب  نیا  تفگ : ناشیا  هب  داب - وا  رب  يادخ  تنعل  هک 

يدیز یبصان و  نیب  قرف 

يدیز يرگید  یبصان و  یکی  مراد  هیاسمه  ود  نم  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  هب  دیوگیم : هریغم  نب  هَّللا  دبع  [ 314]
زا ياهیآ  هک  ره  دنتسه ، دب  ود  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  منک ؟ دش  دمآ و  کی  مادک  اب  مشاب . هتشاد  دمآ  تفر و  اهنآ  اب  مریزگان  نم  و 

. هدومن بیذکت  ار  ناربمایپ  ایبنا و  نآرق و  همه  تسا و  هدرک  اهر  شیوخ  رس  تشپ  ار  مالسا  دنک  بیذکت  ار  ادخ  باتک 
. ام نمشد  يدیز  نآ  تسوت و  نمشد  یبصان ]  ] یکی نیا  دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  ماما 
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مالّسلا مهیلع  همئا  هب  نیهوت  ربارب  رد  ندوب  توافتیب  تازاجم 

: تسا هدومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  هرارز  نب  دیبع  [ 315]
دنوادخ دنکن ، نینچ  دزیخرب و  عافد  هب  دناوتب  صخش  نیا  دوش و  هداد  مانشد  ناماما  زا  یماما  هب  نآ  رد  هک  دنیـشنب  یـسلجم  رد  سک  ره 

وا زا  هداد ، وا  هب  هک  ار  ام  تفرعم  ياهیئوکین  دـنک و  شراتفرگ  رفیک  هب  ترخآ  رد  دـشک و  شرکیپ  رب  يراوخ  هماـج  اـیند  رد  ّلـج  ّزع و 
. دناتسب

هعیش تلیضف  رد 

: دومرف درک و  نخس  زاغآ  نینچ  نم  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : لبش  وبا  [ 316]
280 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نامیوگغورد مدرم  هکنآ  لاح  دـیدرکیم و  قیدـصت  ار  ام  امـش  دنتـشادیم ، نمـشد  ار  ام  مدرم  هکنآ  لاح  دـیتشاد و  تسود  ار  ام  اـمش 
ررقم ام  گرم  ار  امش  گرم  ام و  یگدنز  ار  امـش  یگدنز  لاعتم  يادخ  سپ  دندرک ، افج  ام  اب  مدرم  دیتسویپ و  ام  هب  امـش  دنتـشادنپیم ،
اجنیا هب  شناج  هک  رادـقم  ناـمه  رگم  ددرگ  نشور  شاهدـید  هکنیا  ناـیم  امـش و  زا  يدرم  ناـیم  تسین  ياهلـصاف  دـنگوس  ادـخب  دومرف .

ات درکن  هدنـسب  مه  هزادـنا  نیا  هب  و  درک ، رارکت  ار  نخـس  نیا  سپـس  تفرگ - تسد  هب  ار  نآ  تسویپ  درک و  شقلح  هب  هراشا  و  دـسرب -
میارب مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  مردپ  ار  نخـس  نیا  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخب  دنگوس  دومرف : دروخ و  دـنگوس  میارب  ماجنارس 
دیتسین داش  ایآ  هن ؟ اهنآ  زا  ددرگ و  هتفریذپ  امش  زا  دنناوخب و  زامن  زین  اهنآ  دیناوخب و  زامن  امش  هک  یتسین  لاحشوخ  لمش ! ابا  يا  تفگ .

و زین ، اهنآ  دـیرازگ و  جـح  امـش  هک  دـیتسین  دونـشخ  ایآ  هن ؟ اهنآ  زا  یلو  دـیآ  هتفریذـپ  امـش  زا  و  مه ، اهنآ  دـیزادرپب و  تاکز  امـش  هک 
یهلا ياوقت  سپ  امش ، زا  رگم  جح  هن  تاکز و  هن  زامن و  دوشن  هتفریذپ  دنگوس  ادخب  هن ؟ اهنآ  زا  دریذپب و  امش  زا  ار  نآ  ناحبس  دنوادخ 

زیامتم و رگید  کی  زا  مدرم  هک  هاگ  ره  دیزادرپب و  ار  تناما  دینکیم و  يرپس  شمارآ  حلص و  هب  راگزور  کنیا  مه  هک  دیریگ  شیپ  رد 
نایضاق و ایآ  دیاهتفر . تسرد  هار  هب  دیربیم  نامرف  ام  زا  هک  ماگنه  نآ  ات  امش  دوریم و  دوخ  هتساوخ  یپ  رد  هورگ  ره  دنوش و  صخشم 

: مدرک ضرع  دنتسین ؟ اهنآ  زا  نایوگ  هلأسم  نارادمامز و 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  مدرم  هک  یتسارب  دـیرادن ، ار  نامدرم  همه  اب  دروخرب  بات  امـش  هک  دیـسارهب  ّلج  ّزع و  يادـخ  زا  سپ  دومرف : يرآ 

هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  دوخ  ناگدنب  نایم  زا  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دـیاهتفر . ّلج  ّزع و  يادـخ  هار  هب  هک  دییامـش  اهنت  دـناهدز و  تسد 
ار تسوپ  هایـس  تسوپ و  دیفـس  تناما  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دیدرک ، باختنا  ار  ادخ  هدیزگرب  نامه  مه  امـش  و  دیزگرب ، ار  مّلـس  هلآ و 

. ماش مدرم  زا  ای  دشاب  جراوخ  زا  هچ  رگا  دینک  در  ودب 
. تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  نومضم  نیمه  لمش  وبا  يرگید  تیاور  رد  [ 317]

281 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دوشیم هتفریذپ  نایعیش  زا  جح 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  سپ  دـندوب ، نآ  رد  یناوارف  مدرم  هک  یلاح  رد  متـسیرگن  تافرع  فقوم  رد  دـیوگیم : ریثک  نب  ذاـعم  [ 318]
يا ایب  کیدزن  دومرف : دناخرچ و  ار  شاهدید  تخادنا و  یهاگن  مالّسلا  هیلع  ترضح  دنناوارف ! فقوم  لها  مدرک : ضرع  مدش و  کیدزن 

، هن امش ، زا  رگم  تسین  هتفریذپ  یّجح  دنگوس  ادخب  هن ، هدروآ ، وس  ره  زا  جوم  هک  تسا  ییاههلابز  فک و  اهنیا  ذاعم ،] هینک   ] هَّللا دبع  ابا 
. تفریذپ دهاوخن  ار  يرگید  جح  امش  زا  زج  دنوادخ  دنگوس  ادخب 
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. تسا هدرک  رارکت  ار  نآ  ینیلک  تشذگ و  نآ  همجرت  هک  تسا  ثیدح 71  رارکت  ثیدح  نیا  [ 319]

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مّلظت 

ترضح نآ  لابند  هب  زین  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندرب  نوریب  هناخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دیوگیم : مشاه  وبا  [ 320]
ار مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تسد  دوب و  هتشاذگ  رس  يور  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نهاریپ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب 
دب رگا  دـنگوس  ادـخب  رهوشیب ؟ ارم  ینک و  میتـی  ار  میاـههچب  یهاوـخیم  رکب ؟ اـبا  يا  راـکچ  وـت  اـب  ارم  دوـمرفیم : تشاد و  تسد  رد 

[ هدومن باـطخ  دروم  ار  نوعلم  نآ   ] تیعمج نآ  ناـیم  زا  يدرم  مدزیم . داـیرف  مراـگدرورپ  هاـگرد  هب  مدرکیم و  ناـشیرپ  وـم  دوـبیمن 
یلع تسد  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  سپـس  ینک ] لزان  تّما  نیا  رب  باذـع  یهاوخیم  ینعی  [ ؟ يراد يروظنم  هچ  راک  نیا  زا  تفگ :

. درب نوریب  دجسم  زا  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع 
ار دوخ  يوم  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رگا  مسق  ادـخب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ییاـط  دـیمحلا  دـبع  [ 321]

. دندوب هدرم  اج  کی  مدرم  همه  دوب  هدرک  ناشیرپ 
282 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هدازانز فیلکت 

سپ دریگیم ،] رارق  فیلکت  دروم  و   ] دوشیم هتـشامگ  راک  هب  هدازانز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگیم : روفعی  یبا  نبا  [ 322]
. دنیبیم رفیک  دنک  دب  راک  رگا  دباییمرد و  شاداپ  دهد  ماجنا  کین  راک  رگا 

عمس قارتسا  غزو و  ناورم و 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  [ 323]
شنارـسمه اب  قاتا  رد  هک   ] وا نانخـس  هب  شردپ  ناورم و  هک  دمآ  نوریب  شقاتا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

. غزو هداز  غزو  يا  دومرف : وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دندادیم . شوگ  دومرفیم ]
. دهدیم شوگ  مدرم  نخس  هب  غزو  هک  دش  نآ  رب  هدیقع  زور  نآ  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نیرفن  ناورم و 

هیلع هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ات  دنتساوخ  دش  هداز  ناورم  هک  هاگ  نآ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : هرارز  [ 324]
شیارب ترضح  درب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  وا  ات  دنداتـسرف  هشیاع  دزن  ار  وا  سپ  دنک . اعد  وا  يارب  مّلـس  هلآ و  و 

زا ار  هداز  هساپلچ  « 1  » هساپلچ نیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  دروآ  ربمایپ  کیدزن  ار  وا  هشیاع  نوچ  سپ  دـیامن . اعد 
. درک نیرفن  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  منادیمن  نیا  زج  دیوگیم : هرارز  دینک . رود  نم 

. تشذگ نآ  همجرت  هک  تسا  شش  داتفه و  ثیدح  نامه  نیا  [ 325]
شراب زاغآ  رد  هک  دوب  نآ  رب  تداع  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  [ 326]

. دشیم رت  شاهماج  شیر و  رس و  ات  داتسیایم  نآ  ریز  ناراب 
نامه نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  يورب . یفقس  ریز  تسا  رتهب  دش : ضرع  مالّسلا  هیلع  ترضح  هب  سپ 

______________________________
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. دنک ضوع  گنر  نوگانوگ  ياهناکم  رد  هک  کچوک ) رامسوس   ) هجمزب ( 1)
283 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تسا و هدش  ناهن  ییایرد  شرع  ریز  رد  دومرف : دیزاغآ و  نخس  نینچ  مالّسلا  هیلع  ترـضح  سپـس  هدیـسر ، شرع  زا  هزات  هک  تسا  یبآ 
ار هچنآ  رهم  يور  زا  هک  دـنک  هدارا  ماـنالاو  دـنوادخ  هک  یماـگنه  و  دـنایوریم ، بآ  نآ  ار  تاـناویح  يزور  هـک  تساـیرد  نآ  رد  یبآ 
زا نانچمه  وا  هتـساوخ  قبط  رب  دومرف - منکیم  نامگ  هک  هنوگ  نآ  زین - بآ  نآ  دـیامرف و  یحو  بآ  نادـب  دـنایورب  اـهنآ  يارب  دـهاوخ 

. تسا لابرغ  نانوچ  ربا  دنکفایم و  ربارب  ار  اهبآ  نآ  زین ، ایند  نامسآ  سپ  دسریم ، ایند  نامسآ  هب  ات  دزیر  ورف  رگید  نامسآ  هب  ینامـسآ 
لیس ات  رابب  اهنآ  رب  ربب و  اج  نالف  هب  سپس  رگید و  ياهبآ  نوچمه  زاسب  شبآ  بوکب و  ار  ربا  هک : دیامرفیم  یحو  داب  هب  دنوادخ  سپس 
هکنآ رگم  تسین  یناراب  هرطق  چیه  درابب و  هدـش  هداد  روتـسد  ودـب  هک  اج  نآ  رب  یهلا  تاروتـسد  ساسا  رب  زین  وا  دـبای . نایرج  نآ  زج  و 

یناراب زج  صخشم  هزادنا  نیعم و  دادعت  هب  رگم  دزیرن  ورف  یناراب  هرطق  چیه  و  دناشنب . شهاگیاج  رد  ار  نآ  ات  تسا  نآ  هارمه  ياهتـشرف 
. يرامش هزادنا و  چیهیب  تخیرب  اسآ  لیس  هک  تفرگ  ندیراب  مالّسلا  هیلع  حون  نافوط  زور  رد  هک 

هک درک  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا و  مهیلع  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دیوگیم : يوار 
هک تسا  ربا  دنادرگ و  گرگت  تروص  هب  ار  نآ  زاغآ  رد  و  داد ، رارق  ناراب  ياهلابرغ  ار  ربا  ّلج  ّزع و  يادـخ  انامه  دومرف : ترـضح  نآ 

عقاو رد  دینیبیم  هک  یشخرذآ  گرگت و  و  دناسرن ، نایز  دنکیم  تباصا  هچ  نادب  ات  دروآیم  رد  ناراب  تروص  هب  دنکیم و  بآ  ار  نآ 
. دنک تباصا  دهاوخ  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  ات  ّلج  ّزع و  يادخ  يوس  زا  تسا  ییاهباذع 

. درادیمن شوخ  ار  راک  نیا  دنوادخ  هک  دینکن  هراشا  هام  لاله  ناراب و  هب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : سپس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هنامیکح  دنپ  کی 

ار یمدآ  اسب  هچ  دـعب  اـما  تشون : ساـبع  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  یعوفرم  ثیدـح  رد  طابـسا  نب  یلع  [ 327]
، دزاس نیگمغ  دیـشوکیم - رگا  یتح  دیـسریمن - ودب  زگره  هک  يزیچ  هب  ندیـسرن  دـنک و  داش  تفریمن ، شتـسد  زا  هچنآ  هب  ندیـسر 

یلاحشوخ دیاب  سپ 
284 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یهاتوک اهنآ  رد  هک  دـشاب  يروما  رد  تیدـنمگوس  و  کین ، راـتفگ  اـی  مکح  اـی  راـک  زا  معا  ياهداتـسرف  شیپ  هک  دـشاب  يروما  يارب  وت 
مامت شابم و  شوخلد  داش و  هدیـسر  وت  هب  ایند  زا  هچنآ  هب  روخم و  سوسفا  اهنآ  رب  هنا و  هتفر و  تتـسد  زا  ایند  زا  ار  هچنآ  سپ  يدیزرو ،

. مالسلا و  دنب ، راک  هب  تگرم  زا  سپ  يارب  ار  شیوخ  تّمه 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  رد  نایعیش  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يوگتفگ 

رد  ] ربنم ربق و  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  مردـپ  نم و  تسا : هدومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تماـص  وبا  [ 328]
: مدرک ضرع  دنیاجک ؟ دومرف : دناوت . نارادفرط  نایعیش و  نانیا  مدرگ  تیادف  متفگ : مردپ  هب  نم  میدرک . رذگ  نایعیش  هب  هنیدم ] دجـسم 

نم دـنگوس  ادـخب  دومرف : داتـسرف و  دورد  اهنآ  رب  تفر  ناشیا  دزن  نوچ  و  ربب ، ناـنآ  دزن  ارم  دومرف : منیبیم . ربنم  ربق و  ناـیم  رد  ار  ناـنآ 
رد هچنآ  هب  سک  چیه  هک  دیناسر  يرای  ارم  یتسود  نیا  رب  شالت ، ییاسراپ و  اب  زین  امش  مرادیم و  تسود  ار  امش  ياهناج  امـش و  میمش 

ادخب ناه ، دینک . يوریپ  وا  زا  دیداد  رارق  شیوخ  رادولج  ار  ییادخ  هدنب  نوچ  و  شالت ، ییاسراپ و  يوترپ  رد  رگم  دـسرن  تسادـخ  دزن 
ییاسراپ اب  ارم  راک  نیا  رد  امش  سپ  دنیاهنآ ، نید  رب  زین  نانیا  هچ  رگا  دیتسه ، لیعامسا  میهاربا و  مناردپ  نم و  نییآ  رب  امش  هک  دنگوس 

. دیناسر ددم  ششوک  و 
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روهظ نامز  رد  ملع  تفرشیپ 

ّزع و يادخ  دـنک  مایق  مالّـسلا  هیلع  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : یماش  عیبرلا  وبا  [ 329]
نآ دـشابن و  یکیپ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اهنآ و  نایم  رگید  هک  دـهنب  ییاناسر  يورین  نانچ  ام  نایعیـش  ناگدـید  اهـشوگ و  رد  ّلـج 

. دننیبب تسه  هک  ییاج  نامه  رد  ار  وا  دنونشب و  نانآ  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  رود ] هلصاف  زا   ] ترضح
285 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنوادخ تیاضر  ریخ و  بلط 

شیارب ادـخ  هچ  نادـب  دـیوج و  ریخ  دـنوادخ  زا  هک  ره  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ  نب  نوراه  [ 330]
. دتسرفیم شیپ  شیارب  تسوا  ریخ  ار  هچنآ  دنوادخ  نیقیب  ددرگ  دونشخ  هداتسرف  شیپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگدید  رد  لقع  تّورم و  تفارش و 

نیا هک  یتسارب  ۀیریوج ! يا  دومرف : نم  هب  ترضح  مدیود ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـس  تشپ  نم  دیوگیم : رهـسم  نب  ۀیریوج  [ 331]
وت زا  ار  زیچ  هس  ات  ماهدمآ  مدرک : ضرع  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  وگب  نونکا  ناشرـس ، تشپ  رد  اهـشفک  يادص  هب  رگم  دنتفرن  نایم  زا  نانادان 

: منک شسرپ 
رس و تورم ، و  ددرگ ؛ دنمتفارـش  دشخب ، تفارـش  ناطلـس  ار  هک  ره  سپ  تفارـش ، اما  دومرف : ترـضح  لقع . زا  تورم و  زا  تفارـش و  زا 

. تسا رادروخرب  نآ  زا  دسرت  ادخ  زا  هک  ره  لقع ، اما  و  تسا ؛ یناگدنز  تشیعم و  هب  نداد  ناماس 

هام دیشروخ و  يامد  توافت  تلع 

: دومرف تسا ؟ هام  زا  شیب  دیـشروخ  يامرگ  ارچ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم  [ 332]
هماج دـش  هیال  تفه  نوچ  ات  نآ  زا  هیال  کی  نیا و  زا  هیال  کی  دـیرفآ ، لالز  بآ  شتآ و  رون  زا  ار  دیـشروخ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه 

؟ تسا هنوگچ  هام  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  تفای . هام  زا  شیپ  ییامرگ  يور  نیا  زا  درک و  شرب  رد  نیشتآ 
دـش هیال  تفه  نوچ  ات  نآ  زا  هیال  کی  نیا و  زا  هیال  کی  دـیرفآ ، لالز  بآ  شتآ و  رون  وترپ  زا  ار  هام  ّلـج  ّزع و  يادـخ  اـنامه  دومرف :

. تشگ دیشروخ  زا  رتدرس  هام  يور  نیا  زا  دیشک و  شرب  رد  بآ  زا  ياهماج 
286 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

راوتسا تباث و  تقیقح  هدنراد 

اهههبش رد  دشاب  هتشاد  يراوتـسا  تباث و  تقیقح  هک  ره  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : نسحلا  وبا  دیز  [ 333]
زیچ هچ  هب  و  دیوجب ، شناد  ثراو  نابز  زا  ار  هزات  دادیور  مکح  دسانـشب و  ار  دوخ  فده  زرم  هک  ییاج  ات  دنکن  فقوت  ایوپ  ریغ  اتـسیا و 

؟ دینانمؤم رگا  دیتسناد  دیدید  ار  هچنآ  زیچ  هچ  هب  و  دیدش ؟ رکنم  ار  هچنآ  دیتسنادن 

نآرق رد  لطاب  رب  ّقح  یگریچ 
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ربارب رد  هک  تسین  یلطاب  چـیه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  [ 334]
اذِإَف ُهُغَمْدَـیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَن  َْلب  هک : تسا  راگدرورپ  راتفگ  نیا  نآ  لیلد  دـبای و  یگریچ  لطاب  رب  قح  هکنآ  رگم  دتـسیاب  قح 

«. 1  » ٌقِهاز َوُه 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتحیصن 

تروص نیا  رد  هک  دیریگن  دوخ  هاگهیکت  ادخ  زج  ار  یـسک  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلـسرم  ثیدـح  رد  [ 335]
گنس يور  هک  يرابغ  هک  هنوگ  نآ  ددرگ  هتسسگ  ياههبش  تعدب و  هاگهیکت و  یشیوخ و  بسن و  ببس و  هنوگ  ره  اریز  دیـشابن ، نمؤم 

. دشاب هدرک  تابثا  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگم  ددرگ  هدودز  دنت  ناراب  ندمآ  ضحم  هب  هتفرگ  رارق  تخس 

دنشابیم یکین  ریخ و  هنوگ  ره  هشیر  مالّسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  رد  ثیدح 

ياههخاش زا  اهیکین  همه  میتسه و  یبوخ  ریخ و  هنوگ  ره  هشیر  ام  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکسم  نبا  [ 336]
زامن یتسرپاتکی و  تساهیکین  هلمج  زا  و  تسام ،

______________________________

(. هیآ 18 ءایبنا / هروس  « ) تسا هتخاس  دوبان  ار  نآ  سپ  هدومن  کچوک  راوخ و  ار  نآ  ات  مینکفایم  لطاب  رب  ار  قح  هکلب  (. » 1)
287 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

و لضف ، لها  تلیـضف  هب  فارتعا  هیاسمه و  زا  ییوجلد  هشوت و  مک  هب  ینابرهم  راـکهبت و  زا  یـشوپ  مشچ  مشخ و  ندروخ  ورف  هزور و  و 
زا ندـیرب  ینیچ و  نخـس  لـخب و  غورد و  تساـهنآ  زا  یگزره . یتـشز و  تساـهنآ  هخاـش  زا  یهاـبت و  رـش و  ره  هـشیر  دـنیام  نانمــشد 

يادـیپ ناهنپ و  ياهراک  باکترا  هدرک و  نییعت  دـنوادخ  هک  یقوقح  هب  زواجت  میتی و  لام  ندروخ  قحاـنب  يراوخاـبر و  نادـنواشیوخ و 
يرگید ياههخاش  هب  نکیل  تسام  اب  هک  دنکیم  نامگ  هک  ره  دـیوگیم  غورد  اذـل  و  اهنیا ، دـننام  یتشز  ياهراک  يدزد و  انز و  دـیلپ و 

. دنکفایم گنچ  ام  زج 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تحیصن  دنچ 

دزن هچنآ  هب  شاب و  دونـشخ  هدرک  تیزور  ادـخ  هچ  نادـب  دومرف : يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : حـیجن  نب  دـلاخ  [ 337]
تعاـنق هک  ره  تشگ و  ریـس  دـیزرو  تعاـنق  هک  ره  اریز  نکم  تسا  نوریب  وت  سرتـسد  زا  ار  هچنآ  يوزرآ  زودـم و  مشچ  تسا  نارگید 

نآ ناسنا  يارب  اهزیچ  نیرتدنمدوس  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نک . بلط  ترخآ  زا  ار  شیوخ  هرهب  سپ  دیدن ، يریس  يور  دیزرون 
یکی اهزیچ  نیرتلصاحیب  و  تسا ، يرادـن  رقف و  نتـشاد  ناـهنپ  اـهراک  نیرتتخـس  و  دـبایرد ، ار  دوخ  بیع  نارگید  زا  شیپ  هک  تسا 
مدرم زا  يدیمون  اهزیچ  نیرتشخب  شیاسآ  و  دنمزآ ، ناسنا  اب  تسا  یگیاسمه  رگید  دریذپن و  ار  نآ  هک  تسا  یسک  هب  ندرک  تحیـصن 

مار دراد  تلیـضف  يرترب و  وت  رب  تسوسمهاـن و  وت  اـب  هک  یـسک  لّـمحت  يارب  ار  دوخ  شاـبم و  قـلخ  دـب  ابیکـشان و  دوـمرف : زین  و  تسا ،
. دوب دهاوخ  هماکدوخ  دسانشن  یسک  يارب  ار  یلـضف  هک  ره  و  ياهتخانـش ، تیمـسر  هب  ار  وا  لضف  ینکن  تفلاخم  وا  اب  وت  رگا  و  نادرگ ،

دنکن عضاوت  شهاگشیپ  رد  هک  ره  و  دباین ، يدنمجرا  دزرون  يراوخ  كرابت  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  سک  ره  هک  نادب  دومرف : يدرم  هب  زین 
نادب هک  هدنز  تسا  یهاوگ  ایند  اریز  ار ، ناشایند  رما  نارادمایند  هک  هنوگ  نآ  زاس  راوتـسا  ار  تنید  رما  دومرف : يدرم  هب  و  دـباین ، ییالاو 

. رگنم يزومآدنپ  رس  زا  زج  ایند  هب  سانشب و  نآ  اب  ار  ترخآ  سپ  دوشیم ، هتخانش  تسا  ناهن  ترخآ  زا  هچنآ  هلیسو 
288 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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ییاسراپ تعانق و  رد  ثیدح 

رد هک  رگنب  یـسک  هب  نارمح ! يا  دومرفیم : نیعا  نب  نارمح  هب  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : ملاس  نب  ماشه  [ 338]
تسا و رتهدـننکعناق  هدـش  تیزور  هچنآ  رد  وت  يارب  هویـش  نیا  هک  تسوت  قوف  تردـق ، رد  هک  رگنم  یـسک  هب  و  تسوـت ، نود  تردـق ،

دنوادخ دزن  نیقی  اب  هارمه  هتسویپ  كدنا  لمع  هک  نادب  و  دنادرگ ، تراگدرورپ  يوس  زا  يرتشیب  تمعن  راوازـس  ار  وت  هک  تسا  هتـسیاش 
. نیقی زا  رودب  ناوارف  لمع  زا  تسا  رترب  مانالاو 

ناـشیا ندرک  تبیغ  ناـنمؤم و  رازآ  زا  نتـسش  تسد  یهلا و  تاـمّرحم  زا  ندرک  يرود  زا  رتدـنمهدیاف  ییاـسراپ  هنوگ  چـیه  هک  نادـب  و 
هک تسین  كدـنا  لام  نامه  رد  يزروتعانق  زا  رتدـنمدوس  یلام  چـیه  و  تسین ، یقالخا  شوخ  زا  رتاراوگ  يایناگدـنز  چـیه  و  تسین ،

. دشابن يروحم  دوخ  زا  رترابنایز  یلهج  چیه  و  دنکیم ، یگدنز  تیافک 

« سانسن  » و مدرم » هابتشا   » و مدرم »  » قادصم نایب  رد  ثیدح 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  دیوگیم : ّبیسم  نب  دیعس  [ 339]
. نادرگ هاگآ  سانسن  مدرم و  هابشا  مدرم و  زا  ارم  یتسه ، ملاع  یتسارب  رگا  درک : ضرع  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يدرم 
؟ دننایک مدرم ]  ] سان یتفگ  هکنیا  اما  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدب . ار  درم  نیا  خساپ  نیسح ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هک دوب  یـسک  نآ  ادـخ  لوسر  و  « 1  ... » ُساَّنلا َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  دـیامرفیم : نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ  اذـل  مدرم و  نآ  مییاـم 

نیمه زا  و  دنیام ، زا  دنتسه و  ام  ناتسود  اهنآ  مه  دنیام و  نایعیش  ناشیا  سپ  يدیـسرپ ، مدرم  هابـشا  زا  هکنیا  اما  و  دادیم . چوک  ار  مدرم 
: دومرف میهاربا  ور 

. دنمدرم تیرثکا  ناشیا  يدیسرپ ، سانسن  زا  هکنیا  اما  و  «. 2  ... » یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ... 
______________________________

(. هیآ 199 هرقب / هروس  « ) دینک چوک  مه  امش  دننک  چوک  مدرم  هک  اج  نامه  زا  سپ  ( » 1)
(. هیآ 36 میهاربا / هروس  « ) تسا نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  ( » 2)

289 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
«. 1  » اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  دومرف : سپس  درک و  مدرم  هورگ  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و 

مّود لّوا و  هفیلخ  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رظن 

شـسرپ مود ] لوا و  هفیلخ   ] رفن ود  نآ  نوـماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  ریدـس  نب  ناـنح  [ 340]
نآ مشخ  هکنآ  رگم  هدرمن  ام  زا  یسک  زگره  دنگوس  ادخب  یسرپیم ؟ هچ  نم  زا  ود  نآ  نوماریپ  لضفلا ! وبأ  يا  دومرف : ترـضح  مدرک .

نامناکدوک هب  ام  ناگدروخلاس  هک  تسا  نامه  نیا  و  دراد ، مشخ  ود  نآ  زا  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  یسک  نونکا  هتشاد و  هنیـس  رد  ار  ود 
ام ندرگ  رب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  دـنتفرگ و  ولج  ناممهـس  تخادرپ  زا  دـندیزرو و  متـس  ام  ّقح  هب  ود  نآ  هچ ، دـننکیم ، شرافس 

نخـس ام  يوگنخـس  دنک و  مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ  ات  دندرگن  هتـسب  زگره  هک  دندوشگ  ام  يور  هب  ار  ياهنخر  مالـسا  رد  دـندش و  راوس 
ادیوه ار  ییاهزیچ  ود  نآ  ياهراک  زا  دزاغآ  نخـس  ام  يوگنخـس  ای  دـنک  مایق  ام  مئاق  رگا  هک  دـنگوس  ادـخب  ناه  دومرف : سپـس  دزاغآ .

ـالب و چـیه  دـنگوس  ادـخب  دـناهدرکیم . نآ  هب  رهاـظت  هک  دـناشوپب  ار  ود  نآ  زا  ییاـهراک  تسا و  هدوب  ناـهنپ  ماـگنه  نآ  اـت  هک  دزاـس 
همه ناگتـشرف و  ادخ و  نیرفن  سپ  دـنتخیر ، هدولاش  ار  نآ  هیاپ  ود  نآ  هکنآ  رگم  دـماین  ام  نادـناخ  رـس  رب  دـشن و  هداهن  ناینب  يراتفرگ 
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. ناشیا رب  مدرم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  دادترا 

زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  همه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  نانح  زین  [ 341]
؟ دندوب یناسک  هچ  رفن  هس  نآ  مدرک : ضرع  رفن . هس  زج  دنتشگرب  نید 

یهاتوک نامز  تشذگ  زا  سپ  هاگ  نآ  داب . ناشیا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  هک  یسراف  ناملس  يرافغ و  رذ  وبا  دوسا ، نب  دادقم  دومرف :
: دومرف و  دندش ، هاگآ  هلأسم  زا  مه  يرگید  نامدرم 

______________________________

(. هیآ 44 ناقرف / هروس  « ) رتهارمگ یّتح  ای  نایاپراهچ  نوچمه  رگم  دنتسین  اهنآ  ( » 1)
290 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نینمؤملا ریما  هک  هاگ  نآ  ات  دـنتفاترب  يور  لوا ] هفیلخ  اب   ] تعیب زا  دـیدرگیم و  اهنآ  روحم  رب  نید  خرچ  هک  دـندوب  یناسک  نامه  ناـنیا 
ْدَق ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک : راگدرورپ  هدومرف  نیا  يانعم  تسا  نیا  و  دندناتـس ، تعیب  ترـضح  نآ  زا  دـندروایب و  روزب  ار  مالّـسلا  هیلع 

«. 1  » َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نایب  رد  دنوادخ  ناگدنب  نیرتهب 

تفر و ربنم  رب  هکم  حـتف  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  زین  [ 342]
هک دینادب  لگ . زا  مدآ  دیمدآ و  زا  امـش  هک  دینادب  درک . رود  امـش  زا  ار  ناتناردـپ  هب  ندـیلاب  ربکت و  دـنوادخ ، انامه  نامدرم ! يا  دومرف :

نابز هب  هکلب  يوش  هداز  یبرع  يردپ  زا  هک  تسین  نیا  هب  ندوب  یبرع  دریگ ، شیپ  رد  ار  وا  ياوقت  هک  تسا  ياهدنب  ادخ  ناگدـنب  نیرتهب 
ینوخ ره  هک  دینادب  دناسرن . دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  وا  شبـسن ، بسح و  دزرو  یهاتوک  رادرک  رد  سک  ره  سپ  تسا ، قح ] هب  ي   ] ایوگ

. زیختسر زور  ات  دراد  رارق  نم  ياپ  ریز  رد  دشاب ، هدوب  نایم  رد  ياهنیک  ره  ای  هدوب  تیلهاج  ماگنه  هب 

نیخیش بوقعی و  نادنزرف 

؟ دندوبن ربمایپ  بوقعی  نادنزرف  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  دیوگیم : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  [ 343]
[ دب  ] لامعا دندرک و  هبوت  هک  دـندوب  یناراگتـسر  هکنآ  رگم  دـندرکن  یهت  هقرخ  و  دـندوب ، ربمایپ  نادـنزرف  طابـسا  اهنآ  نکیل  هن ، دومرف :

نیرفن سپ  دنروآ ، دای  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ار  دوخ  دب  راتفر  دننک و  هبوت  هکنآیب  دنتفر  ایند  زا  نیخیش  یلو  دندروآ ، دای  ار  دوخ 
. داب ناشیا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و 

______________________________

هک ره  دیدرگ و  زاب  بقع  هب  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  دناهتشذگرد ، یناگداتسرف  وا  زا  شیپ  هک  ياهداتـسرف  زج  دّمحم  تسین  و  ( » 1)
(. هیآ 144 نارمع / لآ  هروس  « ) دهد کین  شاداپ  نارازگساپس  هب  دنوادخ  دناسرن و  ادخب  ینایز  ددرگ  زاب  بقع  هب 

291 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ناراب بلط  يارب  روم  ياعد  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح 

یتخس یلاسکـشخ  هب  مدرم  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  نامز  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  باطخلا  وبا  [ 344]
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. دبلط ناراب  ناشیا  يارب  یلاعت  يادخ  زا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندیلان و  یطحق  زا  دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  سپ  دـندمآ . راتفرگ 
. دش مهاوخ  نوریب  ناراب  بلط  هب  مروآ  ياج  هب  ار  حبص  زامن  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 

. دنتفر وا  هارمه  مدرم  همه  دش و  نوریب  ناراب  بلط  هب  دروآ  ياج  هب  ار  حبص  زامن  نوچ 
زین اـم  ایادـخ ! راـب  دـیوگیم : هداـهن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  هک  دـید  ار  يروم  دوـمیپ  هار  هک  يردـق 

نامیلس ترـضح  نکم . كاله  مدآ  نادنزرف  ناهانگ  ببـس  هب  ار  ام  سپ  میتسین  زاینیب  وت  يزور  زا  میتسه و  وت  ناگدیرفآ  زا  ياهدیرفآ 
لاس نآ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـش . دـهاوخ  امـش  هرهب  ناراـب  يرگید  دوجو  وترپ  رد  هک  دـیدرگزاب  دومرف : مدرم  هب  مالّـسلا  هیلع 

. تشادن دننام  هک  تفرگ  ندیراب  ناشیا  يارب  یناراب 

دنوادخ رّیخ  ناگدنب  تلیضف 

هداشگ تکرب و  اب  تسا  یناگدنب  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینیادـم  دـیبع  وبا  [ 345]
ناگدنب نایم  رد  ناشیا  دنربیم . رـس  هب  ار  دوخ  یگدنز  اهنآ  دوجو  وترپ  رد  زین  نامدرم  دـننکیم و  يرپس  شیوخ  راگزور  ناشیا  يوخ .

هن دنتسه ، هرهبیب  تکرب  ریخ و  زا  رودب و  قح  تمحر  زا  هک  تسا  یناگدنب  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ربارب ، رد  و  دنتـسه . ناراب  نانوچ  ادخ 
دنتـسه خلم  نانوچ  ادخ  ناگدنب  ربارب  رد  نانیا  دننکیم ، يرپس  یبوخب  ار  یگدنز  ناشهانپ  رد  مدرم  هن  دنراد و  یـشوخ  یگدنز  شیوخ 

. دنزاسیم شدوبان  هکنآ  رگم  دنوشیمن  دراو  يزیچ  رب  هک 

لطاب تموکح  نارود  رد  ییابیکش  ربص و  هب  شرافس 

متشون ياهمان  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  متشه  ماما  هب  دیوگیم : یطساو  ناذاش  نب  نسح  [ 346]
292 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نامثع نارادفرط  زا  یهورگ  ناشیا  مدرک . تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  دـندرکیم  نم  هب  هک  یتالمح  طساو و  مدرم  متـس  زا  و 
: تشون هنوگ  نیا  نم  هب  دوخ  فیرش  طخ  هب  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دندناسریم . رازآ  نم  هب  هک  دندوب 

ابیکـش تراگدرورپ  مکح  ربارب  رد  سپ  دـنزرو ، بیکـش  لطاب  تموکح  هرود  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  ناتـسود  زا  كرابت  يادـخ  اـنامه 
َنُولَـسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَـقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  تفگ : دـنهاوخ  اهنآ  دـنک  روهظ  قیالخ  رورـس  هک  هاگ  نآ  و  شاب .

«1»

دنوادخ تخانش  تفرعم و  تلیضف  رد 

هچ ادـخ  تخانـش  تفرعم و  رد  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جارد  نـب  لـیمج  [ 347]
رد اهنآ  يایند  دندنکفایمن و  رظن  هداد  دوخ  نانمـشد  هب  دنوادخ  هک  يویند  ياهتمعن  ایند و  یگدـنز  قنور  هب  زگره  تسا  هتفهن  یتلیـضف 

ّلج و ّزع و  يادخ  تخانـش  تفرعم و  هب  دـندرگ  دـنمهرهب  ناشیا  دـننکیم . دـگل  دوخ  ياپ  ریز  اهنآ  هک  دوب  يزیچ  زا  رتنوبز  ناشیا  هاگن 
ّلج ّزع و  يادخ  تخانش  انامه  دنربیم . رس  هب  ادخ  يایلوا  اب  تشهب  ياهغاب  رد  هشیمه  هک  یسک  یماکداش  نانوچ  دنـشاب  ماکداش  نادب 

. تسا يدرد  ره  نایم  رد  یناوتان و  ره  ناسر  ورین  یتملظ و  ره  شخب  انـشور  و  ییاهنت ، هنوگ  ره  مدـمه  رای و  و  یتشحو ، ره  شخب  سنا 
اب نیمز  دنتشگیم و  هکت  هکت  هّرا  اب  دندشیم و  هدیشک  شتآ  هب  دنتشگیم و  هتـشک  هک  دندوب  یمدرم  امـش  زا  شیپ  انامه  دومرف : سپس 

نینچ اهنآ  رـس  رب  هک  یناسک  و  دـنادرگیمن ، رب  دنتـشاد  هک  يرواب  زا  ار  اهنآ  طیارـش  نیا  مامت  و  دـشیم ، گنت  ناشیا  رب  يرواـنهپ  همه 
، هک دندیـشکیم  ماقتنا  يور  نآ  زا  اهنت  ناشیا  زا  هکلب  دندیدیم ، اهنآ  زا  هک  دوب  يرازآ  ای  نوخ  هبلاطم  ببـس  هب  هن  دندروآیم  ییاهالب 
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بیکـش دوخ  راگزور  ياهیراوگان  رب  دـینک و  بلط  ار  ناـشیا  تاـجرد  ناـتراگدرورپ  زا  سپ  دنتـشاد . ناـمیا  هدوتـس ، دـنمورین  يادـخب 
ات دیزرو ،
______________________________

« دنتفگ تسار  ناربمایپ  دوب و  هدرک  هدـعو  نامحر  يادـخ  هچنآ  تسا  نیا  تخیگنارب ؟ نامهاگمارآ  زا  ار  ام  هک  تسیک  ام ، رب  ياو  ( » 1)
(. هیآ 52 سی / هروس  )

293 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دیزای تسد  اهنآ  شالت  ياهدمایپ  هب 

هشپ تقلخ  رد 

هچنآ و  تسا ، هشپ  زا  رتکچوک  سجرج  و  دیرفاین ، هشپ  زا  رتدرخ  دنوادخ  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 348]
زین ناویح  نیمه  ندـب  رد  نآ  دـننام  هکنآ  رگم  دـشاب  لیف  ندـب  رد  هک  تسین  يزیچ  و  تسا ، رتکچوک  مه  سجرج  زا  میمانیم  زآ  اـم  ار 

. هدییور شفرط  ود  زا  زین  لاب  ود  لیف  رب  ندوزفا  یتح  دراد و  دوجو 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 

: مدرک شسرپ  هفیرش  هیآ  نیا  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یماش  عیبرلا  وبا  [ 349]
هدـش لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف : « 1  ... » ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

. تسا

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  تایآ  زا  یخرب  ریسفت 

ٍِسبای َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  هفیرش .. : هیآ  هراب  رد  ترـضح  زا  دیوگیم : وا  [ 350]
زا دوصقم  و  تسا ، هدش  طقس  نینج  گرب »  » زا دوصقم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیوگیم : وا  مدیـسرپ . « 2  » ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ 
دزن اـهنیا  همه  و  دـنناگدرم ، کـشخ »  » و تسا ، هدـنز  ناـمدرم  رت »  » و تساـهمحر ، نیمز » ياـهیکیرات   » زا دوصقم  و  تسا ، دـنزرف  هناد » »

. دنکیم نایب  هک  تسا  یماما 
ِضْرَْألا ِیف  اوُریِس  ُْلق  راگدرورپ : هدومرف  نیا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  زا  دیوگیم : وا 

______________________________

دهدیم ناتیگدـنز  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  اریز  دـینک ، تباجا  زین  ار  ربمایپ  دـینک و  تباجا  ار  ادـخ  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( » 1)
(. هیآ 24 لافنا / هروس  « ) دنکیم توعد 

هماـن رد  هکنآ  زج  تسه  یکـشخ  رت و  هن  و  نیمز ، ياـهیکیرات  رد  ياهناد  هن  و  دـنادب ، ار  نآ  ادـخ  هـکنآ  رگم  دـتفین  یگرب  چـیه  و  ( » 2)
(. هیآ 59 ماعنا / هروس  « ) تسه هدننکنایب 

294 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دـیرگنب و نآرق  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  مدرک و  شـسرپ  « 1  ... » ُْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَـف 
: مدرک ضرع  دیوگیم : وا  دـینادب . تسا  هداد  امـش  هب  ناشیا  عضو  زا  هک  ار  یـشرازگ  زین  دـندوب و  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ماجنارس 
هب نآرق  ندـناوخ  عقوم  رد  دومرف : 2 ؟»  » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِلـْیَّللِاب  َو  َنیِِحبْـصُم * ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإ  َو  هک : تسیچ  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم 
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. دیناوخیم هدرک  نایب  امش  يارب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  ار  اهنآ  ناتساد  دینکیم و  رذگ  اهنآ  ناتساد ] ]

دیز نفد  ناتساد 

هک دـیهنب  ییاـج  رد  ار  دـیز  هک  تشاداو  ار  امـش  زیچ  هچ  دیـسرپ : نم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : دـلاخ  نب  نامیلـس  [ 351]
: دش راک  نیا  بجوم  زیچ  هس  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  دیداهن ؟

زا هدرپ  دسر و  ارف  حبـص  میدیـسرت  هکنآ  رگید  و  میدوبن ، رفن  تشه  زا  شیب  ام  هکنآ  لاح  دـندنام و  ام  اب  هک  يدارفا  ندوب  كدـنا  یکی 
ردـقچ تارف  ات  دـیدرک  نفد  ار  وا  هک  هطقن  نآ  زا  دومرف : دوب . وا  ردـقم  هاگمارآ  نیمز  زا  هطقن  نامه  هکنیا  موس  دـیآ ، هتـشادرب  اـم  راـک 

؟ دوب هلصاف 
رتهب راک  نیا  هکنیا  اب  دیتخادنین  تارف  رد  دیتسبن و  ینهآ  وا  رکیپ  هب  ارچ  هَّللا ! ناحبس  دومرف : باترپ . گنـس  کی  هزادنا  هب  مدرک : ضرع 
؟ دیدوب هنوگچ  دیدرک  جورخ  دیز  هارمه  امش  هک  يزور  دومرف : مینک . نینچ  میتسناوتن  دنگوس  ادخب  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  دوب ؟

. دوب رفاک  مدرک : ضرع  دوب ؟ هنوگچ  امش  نمشد  دومرف : میدوب . نمؤم  مدرک : ضرع 
اذِإ یَّتَـح  ِباـقِّرلا  َبْرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَـف  اوـنمآ  نیذـّلا  اـهّیا  اـی  تسا : هدوـمرف  هک  مباـییم  نـینچ  ادـخ  باـتک  رد  نـم  دوـمرف :

یَّتَح ًءاِدف  اَّمِإ  َو  ُدَْعب  انَم  اَّمِإَف  َقاثَْولا  اوُّدُشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ 
______________________________

(. هیآ 42 مور / هروس  « ) دندوب امش  زا  شیپ  هک  یناسک  ماجنارس  تسا  هدوب  هنوگچ  هک  دیرگنب  دینک و  شدرگ  نیمز  رد  وگب  ( » 1)
هیآ 137 و تافاص / هروس  ( »؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  بش ، رد  دـینکیم و  حبـص  هک  یماگنه  دـیدرکیم  رذـگ  اهنآ  رب  امـش  یتسارب  و  ( » 2)

(. 138
295 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دیدرک زاغآ  دیدوب  هدرک  ریسا  هک  یناسک  ندرک  اهر  اب  امش  و  « 1  » اهَرازْوَأ ُبْرَْحلا  َعَضَت 
. دینک لمع  داد  هب  دیتسناوتن  مه  تعاس  کی  هَّللا ! ناحبس 

رگید ناربمایپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قرف 

دشک نآ  دوخ  تّما  زا  هکنیا  زا  ار  امش  ربمایپ  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 352]
. درک رّرقم  ام  يارب  ار  نآ  تشاد و  فاعم  دندیشک ، دوخ  ياهتّما  زا  رگید  ناربمایپ  هک 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  رظن  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ندیگنج  مکح 

رتدب مالّسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . هلداجم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  رد  مدرم  دیوگیم : سیرـض  [ 353]
اب گنج  زا  تسا  رتدب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  گنج  تفگ : يرگید  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  گنج  زا  تسا 

، دشخب ناماس  ار  تروما  دنوادخ  دندرک : ضرع  دـییوگیم ؟ هچ  دومرف : دینـش و  ار  اهنآ  نخـس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالّـسلا . هیلع  یلع 
ام زا  یخرب  مینکیم ، وـگتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ناگدـننکگنج  مّلـس و  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  ناگدـننکگنج  نوـماریپ 

هدوب رتدب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  گنج  هک  میدقتعم  نینچ  یخرب  تسا و  هدوب  رتدب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  مییوگیم :
. تسا

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ناگدننکگنج  زا  دناهدوب  رتدب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ناگدننکگنج  هکلب  هن ، دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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لوسر اب  ناگدننکگنج  زا  دـناهدوب  رتدـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ناگدـننکگنج  یتسارب  ایآ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  نم  مّلـس . هلآ و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  ناگدـننکگنج  ارچ . میوگیم  وت  هب  کـنیا  و  يرآ ، دومرف : مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 

. دندرک راکنا  ار  نآ  سپس  دنتشاد و  مالسا  هب  رارقا  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  ناگدننکگنج  یلو  دنتشادن ، مالسا  هب  فارتعا 
______________________________

دیتشک رایـسب  ار  اهنآ  نوچ  ات  دـینزب  ندرگ  دـیدرک  دروخرب  دـنزرویم  رفک  هک  یناـسک  هب  نوچ  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( » 1)
هروس « ) دهن ورف  ار  دوخ  نیگنـس  ياهراب  گنج ، هکنیا  ات  دیریگ  هیدف  ای  دیهن  ّتنم  اهنآ  رب  ای  نآ  زا  سپ  دیدنبب و  مکحم  ار  اهنآ  ياهدنب 

(. هیآ 4 دّمحم /
296 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  زا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ریسفت 

دننام هنوگچ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  « 1  » ْمُهَعَم ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَتآ  َو  هفیرـش : هیآ  نوماریپ  دـیوگیم : ریـصب  وبا  [ 354]
تکاله هب  زور  نآ  رد  هک  ینادنزرف  نامه  هزادنا  هب  دندوب  هدرم  دوخ  لجا  هب  نآ  زا  شیپ  هک  وا  نادنزرف  دومرف : دش ؟ هداد  ودب  نادنزرف 

. دندش هدنز  وا  يارب  دندیسر 
ایآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم  «، 2  » ًاِملْظُم ِْلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِـشْغُأ  اـمَّنَأَک  هفیرـش : هیآ  هراـب  رد  ریـصب  وبا  [ 355]

. دوشیم هدوزفا  زین  نانآ  یهایس  رب  نینچمه  تسا ؟ زور  رگید  ياهتعاس  زا  رتشیب  بش  یهایس  ینیبیمن 

مدرم همه  ندش  كاله  رد 

دسرپیم نانچمه  دنکیم و  حرطم  شسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  کلملا  دبع  هک  مدینش  دیوگیم : هریغم  نب  ثراح  [ 356]
ضرع نم  دـندش . كاله  مدرم  همه  ادـخب  يرآ  دومرف : دـندش ؟ كاله  مدرم  همه  ساسا  نیا  رب  درک : ضرع  ترـضح  هب  هک  ییاـج  اـت 

هس رگم  دندش  كاله  ادخب  يرآ ، دندش ، حتف  یهارمگ  يور  زا  اهرهـش  انامه  دومرف : دوب ؟ برغم  رد  هک  ره  قرـشم و  رد  هک  ره  مدرک :
. نت

نامیا تقیقح  لامک  نایب  رد 

ياهدـنب چـیه  دومرف : ترـضح  هک  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دـنیوگیم : رگید  یهورگ  بلغت و  نب  ناـبا  [ 357]
یگهشوتمک و  یتسردـنت ، زا  رتینتـشاد  تسود  يرامیب  دـشاب و  یگدـنز  زا  رتبوبحم  وا  دزن  گرم  هکنآ  ات  ددرگن  یقیقح  نامیا  دـنمازس 

دندش هدنمرش  یگمه  و  مسق ، ادخب  هن  میدرگ  تنابرق  دنتفگ : دیتسه ؟ نینچمه  امش  ایآ  يزاینیب ، زا  رتهب 
______________________________

(. هیآ 84 ءایبنا / هروس   ...« ) ناشهارمه ار  ناشریظن  میداد و  ودب  ار  شناسک  و  ( » 1)
(. هیآ 27 سنوی / هروس  « ) رات بش  زا  ییاههراپ  اب  ناشیاهیور  تسا  هدش  هدیشوپ  ییوگ  ( » 2)

297 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
امـش زا  یـسک  اـیآ  دوـمرف : تفاـیرد  ناـشیا  لد  ياـفرژ  رد  ار ، يدـیمون  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نوـچ  سپ  درک ، هنخر  ناـشلد  هـب  يدـیمون  و 

؟ دریمب هدـیقع  نیا  رب  نوـنکا  مه  هکنیا  اـی  دریمب  هدـیقع  نیا  ریغ  رب  نآ  زا  سپ  دـنک و  رمع  ناـهج  نیا  رد  دراد  وزرآ  هچ  ره  دـهاوخیم 
زا رتبوبحم  امش  دزن  گرم  هک  دش  نشور  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . رتهب  دریمب  دراد  هک  ياهدیقع  رب  ام  زا  کی  ره  هکلب  دنتفگ :
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هب اهدرد  اهیرامیب و  نیا  زا  کی  چیه  دنامب و  هدنز  دهاوخیم  هچنآ  هب  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  دومرف : سپـس  تسا . یگدـنز 
امـش دزن  رد  زین ، يرامیب  هک  دش  نشور  بیترت  نیدب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  هن ، دنتفگ : دریمب ؟ هدـیقع  نیا  نتـشاد  اب  ای  دـباین  هر  وا  رکیپ 

زا دنکفایم  وترپ  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  مامت  هک  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  دومرف : سپـس  تسا . یتسردنت  زا  رتینتـشاد  تسود 
يزاینیب زا  رتهب  امش  دزن  یتسدیهت ، هک  منیبیم  سپ  دومرف : ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  هن ، دنتفگ : همه  دشابن ؟ نییآ  نیا  رب  یلو  دشاب  وا  نآ 

. تسا

مالّسلا امهیلع  ترضح  نآ  هب  قداص  ماما  یمارگ  ردپ  شرافس 

نم اب  رادرک  رد  وت  رگا  مزیزع ! رـسپ  دومرف : ترـضح  نآ  هب  شردـپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّـحل  داّـمح  [ 358]
یمدرم هک  تسا  هتـساوخن  ّلج  ّزع و  يادـخ  دومرف : سپـس  دوب ، یهاوخن  لزنم  مه  نم  اب  زیختـسر ، زور  ادرف  رد  یـشاب ، هتـشاد  تفلاـخم 

رد لاح  نیا  اب  دننک و  تفلاخم  دوخ  ناتـسرپرس  اب  رادرک  رد  دـنراد ، رارق  اهنآ  یتسرپرـس  ریز  هک  نانآ  دـنوش و  يرگید  مدرم  رادهدـهع 
. زگره دنگوس  هبعک  يادخب  هن  دنشاب ، نانآ  لزنم  مه  تمایق  زور 

ناشنایعیش مالّسلا و  مهیلع  همئا  تلیضف 

شیپ رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نییآ  تّما ، نیا  زا  کـی  چـیه  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگیم : هزمح  وـبا  [ 359]
ببـس هب  رگم  دـشن  هارمگ  یـسک  و  تفای ، هر  ام  هلیـسو  هب  هک  یـسک  رگم  تفاین  هار  یـسک  تّما ، نیا  زا  و  ام ، نایعیـش  ام و  رگم  تفرگن 

. ام اب  ییوسمهان 
298 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنوادخ تمارک  رد 

يراک مشخ  رس  زا  يدرم  رگا  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگیم : هّیطع  نب  یلع  [ 360]
. دراذگب تسبنب  رد  ار  شاهدنب  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  دنوادخ  دومرف : ترضح  دریگیم ؟ رفیک  هب  ار  وا  دنوادخ  ایآ  دنک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  گرم  یگدنز و  رد  تکرب  ریخ و 

انامه دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دننکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یهورگ  هزمح و  یبا  نب  دمحم  [ 361]
: دندرک ضرع  مندرم . رد  هک  نانچ  تسا  تکرب  ریخ و  نم  یگدنز  رد  امش  يارب 

دنوادـخ هک  مایگدـنز  رد  دومرف : تسا ؟ هتفهن  ریخ  اـم  يارب  هنوگچ  تندرم  رد  یلو  میتـسناد  ار  تیگدـنز  رد  تکرب  ریخ و  ربماـیپ ! يا 
يارب نم  دوش و  هضرع  نم  رب  امـش  لامعا  هک  تسا  هنوگ  نیا  مندرم  رد  اـما  و  «، 1  ... » ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  تسا : هدومرف 

. مبلطب شزرمآ  امش 

هعیش هب  نیبستنم  زا  یضعب  يزادرپ  غورد 

هب اج  نآ  ات  دننادیم  بستنم  هعیش  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  یخرب  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ملاس  نب  ماشه  [ 362]
. تسا دنمزاین  ناشیا  غورد  هب  ناطیش  هک  دنزادرپیم  غورد 
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ردپ ربق  ترایز  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

لیفلا باـب  زا  يدرم  مدـید  هک  دوب  يزور  متخانـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نم  هک  يراـب  نیتـسخن  دـیوگیم : هزمح  وـبا  [ 363]
رد نم  درازگ . زامن  تعکر  راهچ  دش و  لخاد  هفوک ] دجسم  ]

______________________________

(. هیآ 33 لافنا / هروس  « ) دنکیمن باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  هنیآ  ره  یتسه  ناشیا  نایم  رد  وت  هک  یمادام  و  ( » 1)
299 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یمالغ هارمه  متفای  هتـسب  وناز  رتش  ود  اج  نآ  رد  دیـسر ، دوب  یلع  نب  حـلاص  هناخ  کیدزن  هک  ةاکزلا  رئب  هب  اـت  متفر  ردـق  نآ  درم  نآ  یپ 
کیدزن مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هب  نم  سپ  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ درم  نیا  مدیـسرپ : مالغ  زا  هاـیس ،

مدمآ مردپ  ترایز  هب  دومرف : دنتشک ؟ نآ  رد  ار  تیاین  ردپ و  هک  يرهش  دیدمآ ، رهش  نیا  هب  ارچ  مدرک : ضرع  مداتـسرف و  دورد  مدش و 
-. داب وا  رب  ادخ  دورد  مراد - هنیدم  يوس  هب  ور  کنیا  مدرازگ و  زامن  دجسم  نیا  رد  و 

وا ياهبنوخ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندش  دیهش  هنامولظم  هب  میرک  نآرق  هراشا 

: هفیرش هیآ  نوماریپ  ترضح  نآ  زا  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی  [ 364]
. مدرک شسرپ  « 1  ... » ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  ... 

هدشن يورهدایز  دنوش  هتشک  وا  رطاخ  هب  ناینیمز  همه  رگا  هک  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح 
. تسا

هزرل نیمز  عقوم  رد 

دوخ شیپ  دشکیم  شود  رب  ار  نیمز  هک  یهام  نآ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـشب  نب  دمـصلا  دـبع  [ 365]
کی زا  رتگرزب  بجو و  کی  زا  رتکچوک  هک  داتـسرف  وا  دزن  ییهاـم  دـنوادخ  سپ  مراد ، شود  رب  ار  نیمز  دوخ  يورین  اـب  هک  منم  تفگ :

. دوب تشگنا  رس 
رهم و ودـب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  دوب  شوهیب  نانچمه  زور  لهچ  دـش و  شوهیب  نالک  یهام  نآ  تفای و  هار  وا  ینیب  نورد  هب  یهام  نیا 
ار یهام  نیا  دیآ  دیدپ  هزرل  نیمز  ییاج  رد  دنک  هدارا  گرزب  دنوادخ  هاگ  ره  سپ  دمآ ، نوریب  يو  ینیب  زا  یهام  نآ  دـیزرو و  تمحر 

ناشیرپ دتفا  درخ  یهام  نیا  هب  یهام  نآ  مشچ  هاگ  ره  و  دتسرفیم ، گرزب  یهام  نآ  يوس  هب 
______________________________

 / یفاک تشهب  هیآ 33 .) ءارسا / هروس  « ) دنکن يورهدایز  نتـشک  رد  اّما  میاهداد ، یطّلـست  وا  ّیلو  يارب  دوش  هتـشک  متـس  هب  هک  ره  و  ( » 1)
300 ص : یفاک ، هضور  همجرت 

. دیآ دیدپ  هزرل  نیمز  دوش و 

نیمز شزرل  فّقوت  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روتسد 

تراشا نادب  تسد  اب  ترضح  سپ  دیزرل  دوخ  رب  نیمز  هک  میدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  رد  دیوگیم : متاح  نب  میمت  [ 366]
يادخ هک  دوب  یشزرل  نامه  شزرل  نیا  رگا  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : درک و  ام  هب  ور  هاگ  نآ  ریگ ، مارآ  دوشیم  هچ  ار  وت  تفگ : دومرف و 
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. دوبن نآ  شزرل  نیا  یلو  دادیم  ار  مخساپ  هدومرف  ّلج  ّزع و 

نایعیش نتشاد  تسود  رد 

تـشهب هب  درادـب  تسود  دـیراد  هک  يرواب  نییآ و  ببـس  هب  ار  امـش  هک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگیم : لبـش  وبا  [ 367]
. دشاب هتشادن  ار  امش  رواب  نآ  هچ  رگا  دوریم ،

تسا ناشدوخ  درکلمع  هطساو  هب  یهورگ  زا  تمعن  ندش  هتفرگ 

ریبز و هحلط و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناتـساد  هک  هاگ  نآ  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  رینتـسم  نب  مالـس  [ 368]
دورد مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تفگ و  ساپس  دمح و  ار  يادخ  تفر و  ربنم  هب  ترضح  نآ  دیـسر  نایاپ  هب  هرـصب  رد  هشیاع 

: دومرف سپس  داتسرف و 
نانآ يارب  ار  دوخ  رذـگدوز  ياهیـشوخ  دـبیرفیم و  تاوهـش  هب  ار  مدرم  دـیامنیم و  مّرخ  نیریـش و  اـیند  هک  دیـشاب  هاـگآ  ناـمدرم ! يا 

هک تسا  دوز  دنکیم و  هدعو  فلخ  درب  ار  نآ  دـیما  هک  یـسک  اب  دـبیرفیم و  ار  شیوخ  دـنموزرآ  ایند  هک  يادـخب  دـنگوس  دـیارآیم ،
رب دناهتساخرب و  تباقر  هب  رگید  کی  اب  نآ  ندروآ  فک  هب  رد  دناهدرک و  يور  نادب  هک  دروآ  راب  هب  ینامدرم  يارب  سوسفا  ینامیـشپ و 

. دنتشاد اور  متس  دندیزرو و  دسح  يزارف  ندرگ  یشکرس و  ییوجهنیک و  متس و  رس  زا  تلیضف ، لها  نارواب و  نید 
وا ياهتمعن  رکـش  ادخ و  تعاط  ماجنا  رد  هک  یمیاد  يراگزیهرپ  رد  هن  يدنوادخ و  ياهتمعن  یمّرخ  رد  یمدرم  هاگ  چیه  دـنگوس  ادـخب 

ياهتمعن زا  دنشاب  هدرک  يرپس  ار  شیوخ  یگدنز 
301 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زا ندرازگ  ساپس  رد  دناهتفاتب و  يور  قح  يربنامرف  زا  هتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  ناشدوخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنوشیمن  هرهبیب  دنوادخ 
ام اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  تسا ... : هدومرف  دوخ  راوتـسا  باـتک  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هچ ، دـناهدیزرو ، یتسـس  ادـخ  تمعن 

لاوز زا  هک  ماگنه  نآ  رد  ناگـشیپهنگ ، اهنامرفان و  رگا  و  «، 1  » ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  َُهل  َّدَرَم  ـالَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب 
ببـس هب  ادـخ و  يوس  زا  همه  اـهنیا  هک  دـنتفاییم  نیقی  دـندرکیم ، رذـح  شتیفاـع  ندـش  نوگرگد  شماـقتنا و  ندیـسر  ادـخ و  تمعن 

هانگ هب  فارتعا  افـص و  قدص و  یتسار و  زا  دـندرکیم و  هبوت  دنتـسشیم و  تسد  دوخ  لامعا  زا  لاح  نآ  رد  تساهنآ و  دوخ  درکلمع 
رد دـندوب  هدرک  هک  یـشزغل  ره  زا  دیـشوپیم و  مشچ  ناـشناهانگ  هـمه  زا  دـنوادخ  دـندربیم ، هاـنپ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هاـگرد  هـب  دوـخ 
هابت هدناتـس  ناشیا  زا  هک  ار  یتمعن  هناماس و  عون  ره  و  دنادرگیم ، زاب  ناشیدب  دوب  هدرک  ناغمرا  ناشیا  هب  هک  ار  یتمعن  ره  و  تشذگیم ،

. دنادرگیم زاب  ناشیا  هب  دوب ، هتخاس 
راک زا  دینادرگ و  صلاخ  ار  شیوخ  نیقی  دـیزاس و  دوخ  راعـش  ار  ادـخ  زا  سرت  و  دـیاب ، هک  دیـسرتب  هنوگ  نآ  ادـخ  زا  نامدرم ! يا  سپ 

يراکمه زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  نادنمشناد  رما و  یلو  اب  گنج  زا  تشاداو  نادب  ار  امش  ناطیـش  هک  یتشز 
هبوت ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دینک . هبوت  مدرم  نایم  حالص  نتخاس  هابت  راک و  ندناشاپ  مه  زا  ناناملـسم و  عمج  ندنکارپ  رد  رگید  کی  اب 

. دراد یهاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  دشوپ و  مشچ  اهیدب  زا  دریذپب و  ار 

ناگراتس یخرب  شنیرفآ  یگنوگچ 

دیرفآ و ياهراتس  کلف  نیمتفه  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیادم  هَّللا  دبع  وبا  [ 369]
ریما هراتـس  ناـمه  تسایـصوا و  ناربماـیپ و  هراتـس  نآ  و  دنتـسه ، مرگ  بآ  زا  ناور ، ناگراتـس  رگید  دوـمرف و  قـلخ  درـس  بآ  زا  ار  نآ 
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هک تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
______________________________

يدب یهورگ  رب  ادخ  نوچ  و  دنهد ، رییغت  تسه  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  ات  دهدن  رییغت  تسا  یهورگ  دزن  هک  ار  یتمعن  دـنوادخ  انامه  ( » 1)
(. هیآ 11 دعر / هروس  « ) تسین يرادتسود  ادخ  زج  ار  اهنآ  و  درادن ، يریگولج  دهاوخ 

302 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
نـشخ سابل  میهد و  رارق  دوخ  شلاب  ار  تشخ  رتسب و  ار  كاخ  هک  دهدیم  روتـسد  دهدیم و  نامرف  نآ ، زا  دهز  ایند و  زا  ندـنک  لد  هب 

. تسا هدیرفاین  دشاب ، رتکیدزن  وا  هب  نآ  زا  هک  ياهراتس  یلاعت  يادخ  میروخب و  دنیاشوخان  كاروخ  میشک و  رکیپ  رب 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  زا  باوخ  ریبعت  کی 

رد هشیش  هدفه  ییوگ  هک  مدید  ار  یسفق  باوخ  رد  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  متـشه  ماما  هب  دیوگیم : مداخ  رـسای  [ 370]
. تسکش اههشیش  داتفیب و  سفق  نآ  هاگان  دوب و  نآ 

سپ دریمب . سپـس  دنکن و  تنطلـس  زور  هدـفه  زا  شیب  هک  دـنک  جورخ  نم  نادـناخ  زا  يدرم  دوش  ریبعت  وت  باوخ  رگا  دومرف : ترـضح 
. درمب سپس  درکن و  رمع  شیب  زور  هدفه  درک و  جورخ  هفوک  رد  ایارسلا  وبا  یهارمهب  میهاربا  نب  دمحم 

نوراه تفالخ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نوراه  تفالخ  نامز  رد  دیوگیم : نانس  نب  دمحم  [ 371]
هچنآ دومرف : دزیریم . نوخ  نوراه  ریشمش  زا  هک  یلاح  رد  دیاهتـسشن  ردپ  هاگیاج  رد  دیاهتخاس و  هرهـش  نایعیـش  تماما  هب  ار  دوخ  امش 
ربمایپ نم  هک  دیـشاب  هاوگ  تفرگرب ، نم  رـس  زا  ییوم  لهج  وبا  رگا  دومرف : هک  تسا  ربماـیپ  نخـس  نیا  هدیـشخب  تأرج  راـک  نیا  رد  ارم 

. متسین ماما  نم  هک  دیشاب  هاوگ  تفرگرب ، نم  رس  زا  ییوم  نوراه  رگا  میوگیم : امش  هب  نم  و  متسین ،

ساّبع ینب  اهیرمع و  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  جاجتحا 

تیاکـش دوخ  بابرا  هب  زینک  دش . لیقع  نادنزرف  زا  یکی  زا  يزینک  ضرعتم  باطخ  نب  رمع  نادنزرف  زا  يدرم  دیوگیم : هعامـس  [ 372]
زینک شناشک . تاهناـخ  يورهار  هب  هدـب و  یباـیماک  هدـعو  وا  هب  تفگ : وا  هب  یلیقع  درم  دـهدیم . رازآ  ارم  يرمع  درم  نیا  تفگ : درب و 

درب هلمح  وا  رب  یلیقع  درم  دش  دراو  هناخ  ورهار  هب  يرمع  درم  نآ  نوچ  و  درک ، نانچ 
303 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نأش و مه  ام  تسود  دنتفگ : دندمآ و  درگ  دندوب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  داژن  زا  هک  یناسک  دنکفا . هار  رس  رب  ار  شاهزانج  شتشکب و  و 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تسا . هتشکن  ار  ام  قیفر  یسک  وا  زج  هک  میشکن  ار  یـسک  دمحم  نب  رفعج  زج  وا  ياج  هب  ام  تشادن و  ینزو  مه 
ترـضح مدـناسر . ناشیا  یهاگآ  هب  ار  هورگ  نیا  میمـصت  مدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  نم  دوب . هتفر  ابق  هلحم  يوس  هب  ماگنه  نآ  رد 

یسک ار  ام  تسود  دنتفگ : دندرب و  شروی  شیوس  هب  دندیدب  ار  ناشیا  هورگ  نآ  تشگزاب و  ترـضح  نآ  هک  نیمه  هناو . ار  اهنآ  دومرف :
. دیوگ نخس  نم  اب  ات  دینیزگرب  دوخ  نایم  زا  یهورگ  دومرف : ترضح  تشک . میهاوخن  وا  ياج  هب  وت  زج  هب  ار  يدحا  ام  هتـشکن و  وت  زج 
رد دندمآ  نوریب  دجـسم  زا  ناشیا  نآ  لابند  هب  دروآرد . دجـسم  هب  تفرگ و  ار  اهنآ  تسد  ترـضح  دـندش و  ادـج  اهنآ  زا  یهورگ  سپ 

: دنتفگیم هک  یلاح 
. دیدرگ زاب  دهد ، ار  نآ  ماجنا  روتسد  ای  دنک  نینچ  ییوا  نوچمه  هک  ادخ  رب  هانپ  تسام و  گرزب  دمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  وبا 
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، يرآ دومرف : ترضح  دییارگ ! يدونـشخ  هب  اهنآ  مشخ  دوز  هچ  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  متفر و  ترـضح  نآ  هارمه  نم  دیوگیم : هعامس 
؟ تسیچ همان  نآ  رگم  موش  تیادف  مدرک : ضرع  نم  مروآیم . نوریب  ار  همان  نآ  ای  دیشاب  شوماخ  ای  متفگ : مدناوخ و  ار  اهنآ  نم 

هب ریبز  تخاسب . شنتـسبآ  درک و  يزادـنا  تسد  وا  رب  نایفئاط ] زا  يدرم   ] لیفن هدوب و  بلّطملا  دـبع  نب  ریبز  زینک  باـطخ ، رداـم  دومرف :
. تخیرگ فئاط  هب  وا  داتسرف و  وا  لابند 

ارم زینک  امـش  لیفن  تفگ : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  هَّللا ! دبع  ابا  يا  دنتفگ : وا  هب  دندید و  ار  ریبز  فیقث  هلیبق  دـش . فئاط  هناور  وا  یپ  رد  ریبز 
هار رـس  رد  تفر و  ماش  هب  یناگرزاب  يرفـس  رد  زین  ریبز  تخیرگ . ماش  هب  دوب  هدـش  هاگآ  نایرج  زا  هک  لـیفن  هتفاـی . تسد  ودـب  هتفیرف و 

. مراد یشهاوخ  وت  زا  نم  هَّللا ! دبع  ابا  يا  تفگ : وا  هب  هاشداپ  دش . دراو  همود  هاشداپ  هب  دوخ 
نینچ ، ] ینادرگزاـب يو  هب  ار  وا  مهاوخیم  نم  ياهتفرگ و  ار  دوـخ  ناـشیوخ  زا  یکی  دـنزرف  وـت  تفگ : تسیچ ؟ تشهاوـخ  تفگ : ریبز 

وا زا  هتـشاد و  هگن  دوخ  شیپ  هدوب - باـطخ  دوصقم  هک  ارم - دـنزرف  ریبز  هک  هدوـب  هدرک  تیاکـش  همود  هاـشداپ  هب  لـیفن  هک  دـیآیمرب 
نم دزن  هدرک ] تیاکش  وت  هب  هک   ] صخش نآ  دیاب  تفگ : ریبز  دناتسزاب .] ریبز  زا  ار  يو  هک  تسا  هتساوخ 

304 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. مسانشب ار  وا  نم  ات  دوش  رضاح 

؟ يدـنخیم ارچ  هاشداپ ! يا  تفگ : ریبز  دـیدنخ . داـتفا  وا  هب  هاـشداپ  مشچ  هک  یماـگنه  و  دـمآ ، همود  هاـشداپ  دزن  ریبز  دیـسر  ادرف  نوچ 
هطرـض زا  ار  دوخ  تسناوتن  وت  ندید  ضحمب  اریز  دشاب ، هدـییاز  برع  ینز  هدرک  تیاکـش  وت  زا  هک  ار  يدرم  منکیمن  نامگ  نم  تفگ :

لیفن تشگ  زاـب  هکم  هب  ریبز  نوچ  و  داد . مهاوخ  ماـجنا  ار  وت  شهاوخ  متفر  هکم  هب  نم  هک  نیمه  اـهاشداپ ! تفگ : ریبز  دراد . هگن  نداد 
هب هکنآ  ات  تفریذپن ، ریبز  یلو  دهد  سپ  زاب  وا  هب  ار  باطخ  شرـسپ  ات  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفر و  ریبز  دزن  ات  تشاداو  ار  شیرق  ریاشع  مامت 

رسپ هراب  رد  وا  هک  دینادیمن  رگم  تسین ، يدنویپ  ریبز  نم و  نایم  تفگ : بلّطملا  دبع  داد . رارق  هطـساو  ار  وا  دش و  هدنهانپ  بلّطملا  دبع 
انامه تفگ : ناشیا  هب  ریبز  دنتفگ . نخـس  نوماریپ  نیا  رد  وا  اب  دندمآ و  ریبز  دزن  هرابود  اهنآ  دیورب . وا  دزن  ناتدوخ  سپ  درک ؟ هچ  نالف 

هک لاح  دـنک ، تسایر  زین  ام  رب  يزور  هک  متـسین  ناما  رد  نم  تسا و  ناطیـش  هداز  درم  نیا  هداز  دراد و  یتموکح  مدرم  نایم  رد  ناطیش 
يارب مه  ياهمان  مراگنب و  یطوطخ  شاهرهچ  رد  مراذگب و  وا  يارب  ار  ینهآ  نم  ات  دیروآ  نم  دزن  مارحلا  دجـسم  رد  زا  ار  وا  تسا  نینچ 

شیوخ نآ  زج  ثرا ، زا  یلام  چیه  رد  دباین و  یهدنامرف  ام  نادنزرف  رب  دوشن و  ام  نیـشنردص  یـسلجم  چـیه  رد  هک  مراگنب  شرـسپ  وا و 
مه ار  همان  دیـشک و  طخ  غاد  ینهآ  اب  وا  هرهچ  رد  درک و  نینچ  ریبز  دـنتفریذپ و  ناشیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دریگن . ام  زاـبنا  ار ،
رد مروآیم و  نوریب  ار  هماـن  نآ  اـّلا  بوخ و  رایـسب  هک  دیدیـشک  تسد  رگا  متفگ : ناـشیا  هب  نم  و  تساـم ، دزن  نونکا  مه  نآ  تشون و 

. دنتسشب تسد  راک  نیا  زا  سپ  دیوشیم . اوسر  هجیتن 
ثرا هراب  رد  سابع  نادنزرف  سپ  تشادن . یثراو  هک  یلاح  رد  تفرب  ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ناگتـسباو  زا  یکی 

نب ماشه  سپ  دوب . هتفر  جح  هب  کلملا  دبع  نب  ماشه  هک  دوب  یلاس  نامه  رد  دادیور  نیا  دنتساخرب . زیتس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  وا 
زا صخـش  نیا  ثرا  تفگ : یلع  نب  دواد  هسلج  نآ  رد  داد . لیکـشت  شدوخ  تسایر  هب  ياهسلج  زیتس  ندرب  ناـیم  زا  يارب  کـلملا  دـبع 

قداص ماما  دـیگنج . هیواعم  اب  هک  دوب  ومه  تردـپ  انامه  تفگ : یلع  نب  دواد  تسام . زا  هکلب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  تسام ،
دیگنج هیواعم  اب  نم  ردپ  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع 

305 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
وا هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ  تخیرگ . هناراکتنایخ  سپـس  دوب و  رتشیب  همه  زا  گنج  نآ  رد  سابع ] نب  هَّللا  دبع   ] وت ردپ  هرهب 
نم يارب  وت  نخـس  نیا  تفگ : یلع  نب  دواد  دـنکفا . مهاوخ  تندرگ  رب  رتوبک  قوط  نانوچ  راع ] گنن و  زا   ] یقوط دـسر  هک  ادرف  دومرف :

هک تسا  يداو  نامه  قرزا  يداو  دومرف : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دـشاب . هداـتفا  قرزا  يداو  رد  هک  تسا  يرتش  لکـشپ  زا  رتشزرایب 
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. میهدیم لیکشت  ار  هسلج  نیا  دسر  ادرف  نوچ  تفگ : ماشه  تسین . یقح  نآ  رد  تردپ  وت و  يارب 
رد ار  نآ  تشاد و  رارق  یسابرک  رد  هک  دروآ  ياهمان  دوخ  هارمه  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـسر  ارف  هک  رگید  زور 
زا ود  ره  هک  ار - يریمـض  هشاکع  یعازخ و  لدـنج  تفگ : دـناوخ  ار  همان  هک  ماشه  داهن . دوب  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  هک  ماشه  يولج 

نیا تفگ : هتخادـنا  اهنآ  شیپ  ار  همان  دـندمآ  ود  نآ  نوچ  دـینک . رـضاح  نم  شیپ  دـندوب - تیلهاج  نامز  زا  هدـنامزاب  هدروخلاس  ناریپ 
نیا و  تسا ، شیرق  زا  ینالف  زا  نیا  و  سک ، نالف  زا  رگید  طـخ  و  تسا ، هّیما  نب  ساـبع  طـخ  نیا  يرآ ، دـنتفگ : دیـسانشیم ؟ ار  اـهطخ 

: دومرف تسوت . دزن  نم  ناکاین  طخ  هک  منیبیم  هَّللا ! دبع  ابا  يا  تفگ : ماشه  تسا . هیواعم ] ّدج   ] هّیما نب  برح  طخ 
هک یلاح  رد  دش  جراخ  سلجم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسوت . نآ  زا  درم  نیا  ثاریم  هک  منکیم  مکح  نم  تفگ : ماشه  يرآ .

: دناوخیم ار  رعش  نیا 
ةرضاح اهل  لعّنلا  تناک  و  اهل * اندع  برقعلا  تداع  نإ 

[. تسا رضاح  شندیبوک  يارب  نیلعن  میدرگزاب و  وا  يوس  هب  زین  ام  ددرگزاب  ام  يوس  هب  برقع  رگا  ]
: دومرف دوب ؟ هچ  همان  نیا  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  ترضح  هب  نم  دیوگیم : يوار 

هب وا  زا  سابع ]  ] ینالف دـش و  رتسبمه  وا  اب  تفرگ و  ریبز  ردام  زا  ار  وا  بلّطملا  دـبع  هک  دوب  هَّللا  دـبع  بلاط و  وبا  ریبز و  رداـم  زینک  هلیثن 
وا دزن  ار  شیرق  لیابق  بلّطملا  دـبع  سپ  تسام . هدـنب  مه  شرـسپ  میربیم و  ثرا  هب  دوخ  ردام  زا  ام  ار  زینک  نیا  تفگ : ریبز  دـمآ . اـیند 
ام زابنا  ار  دوخ  یلام  رد  دشاب و  ام  نیـشنردص  یـسلجم  چیه  رد  ترـسپ  دیابن  تفگ : هکنیا  هب  طورـشم  هتبلا  تفریذپ  ریبز  درک و  هطـساو 

یناهاوگ تشون و  ياهمان  رد  ار  نایرج  نیا  وا  دراگنا .
306 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. تسا همان  نامه  نیا  و  تفرگ ،

دنشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نیمی ، باحصا 

ْنِم ََکل  ٌمالَـسَف  ِنیِمَْیلا * ِباحْـصَأ  ْنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  داجب  نب  ۀـسبنع  [ 373]
وت نادنزرف  دناوت و  نایعیش  اهنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  « 1  » ِنیِمَْیلا ِباحْصَأ 

. دنتسه تمالسب  اهنآ  زا  دنشکب  ار  اهنآ  ناشیا  هکنیا  زا 

ناشنادنزرف مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  نتفرگ  تعیب 

يراوشد و رد  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بعـصم  نب  نیـسح  [ 374]
. دـنداهن ینوزف  هب  ور  ناناملـسم  هکنآ  اـت  متفرگ  تعیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  مدرم  زا  هارکا  تبغر و  یتـحار و 

ساـپ شیوخ  نادـنزرف  شیوخ و  ناـنوچ  ار  وا  نادـنزرف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  هک  متفرگیم  تعیب  اـهنآ  زا  زین  دوـمرف :
. دنداتفارد يدوبان  هب  يدوبان ، لها  دنتفای و  تاجن  تاجن ، لها  سپ  متفرگ ، ناشیا  زا  ار  نامیپ  نیا  و  دنرادب ،

توهرب توهلب و  يداو 

طقف هّرد  نآ  زا  و  دـنناوخیم ، توهرب »  » ار نآ  هک  دراد  رارق  ياهّرد  نمی  تشپ  رد  دوـمرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  [ 375]
. دنکیم رذگ  دغج  اهنت  اههدنرپ  زا  هایس و  ياهرام 

اهنادـب مخز  كرچ  زا  دـنرب و  اـج  نادـب  ماـش  ماـب و  ره  ار  ناکرـشم  حاورا  دـنناوخیم و  توـهلب »  » ار نآ  هک  تـسا  یهاـچ  هّرد  نـیا  رد 
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هب ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دنوادخ  هک  یماگنه  دنناوخیم . حیرذ »  » ار ناشیا  هک  دنتـسه  یمدرم  هّرد  نیا  تشپ  دـنناشونب .
يا تفگ : حیصف  زاوآ  اب  تفوک و  نیمز  هب  ار  دوخ  مد  دیشک و  دایرف  ناشیا  نایم  رد  ياهلاسوگ  تخیگنارب ، يربمایپ 

______________________________

(. هیآ 90 و 91 هعقاو / هروس  « ) اهیتسار تمس  زا  وت  رب  مالس  سپ  دشاب ، اهیتسار  تمس  زا  رگا  اّما  و  ( » 1)
307 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رما يارب  دنوادخ  دـنتفگ : مدرم  دـنکیم . توعد  ادـخ  یگناگی  هب  نداد  تداهـش  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  هماهت  رد  يدرم  حـیرذ ! لآ 
میمـصت اهنآ  سپ  داد . رـس  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  ادـن  نیمه  راـب ، نیمّود  يارب  هلاـسوگ  نیا  تسا ! هدروآرد  نخـس  هب  ار  هلاـسوگ  نیا  یمهم 

راب نآ  رد  هقوذآ  تخادنا . اهنآ  لد  رد  ادخ  هچنآ  دندمآرب و  یتشک  نآ  رب  ناشیا  زا  نت  تفه  دنتخاس و  ار  نآ  دنزاسب و  ییتشک  دنتفرگ 
یّلص ربمایپ  دزن  اهنآ  دناسر . هّدج  هب  ار  اهنآ  ات  دمایب  نانچمه  یتشک  دندرک ، هناور  ایرد  رد  دنتشارفارب و  ار  یتشک  نابداب  هاگ  نآ  دندرک 

رد هلاسوگ  هک  دیتسه  حیرذ  لها  نامه  امـش  دومرف : ناشیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـندمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
؟ درک دایرف  ناتنایم 

. نک هضرع  ام  هب  ار  دوخ  باتک  نید و  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : ترضح  هب  سپس  يرآ ، دنتفگ :
ینب زا  يدرم  درک و  هضرع  اهنآ  رب  دوب ، هدمآ  ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  زا  هک  روط  نامه  ار  ماکحا  ضیارف و  ننس و  باتک و  نید و  ترضح 

. تسا هدومنن  خر  اهنآ  نایم  رد  فالتخا  نونکات  تخاس و  شاهناور  ناشیا  هارمه  داد و  تراما  ناشیدب  ار  مشاه 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  زا  یناتساد 

، تفر جارعم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیدح  [ 376]
ترضح نک . فیصوت  ام  يارب  ار  سدقملا  تیب  دنتفگ : ناشیا  هب  اهنآ  تفگ . زاب  مدرم  يارب  ار  جارعم  نایرج  تسـشنب و  نآ  زا  سپ  زور 

نآ دزن  لـیئربج  سپ  دـش ، هبتـشم  وا  رب  نآ  فیـصوت  دوب  هتفر  اـج  نادـب  بش  نوـچ  و  دـیزاغآ . ناـشیا  يارب  ار  سدـقملا  تیب  فیـصوت 
ادیوه شرظن  رد  سدقملا  تیب  تسیرگن و  وس  نادـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  رگن . وسنیدـب  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح 
ناشیا يارب  دوب  هدید  ماش  هار  رد  هک  ار  اهنآ  ناوراک  تاصخشم  سپس  درکیم و  فیـصوت  مدرم  يارب  درکیم و  هاگن  نانچمه  تشگ و 

: دومرف هاگ  نآ  درک و  فیصوت 
. دراد رارق  زمرق - ای  يرتسکاخ - يرتش  اهنآ  شیپاشیپ  رد  دیسر و  دهاوخرد  دیشروخ  عولط  ماگنه  هک  تسا  هلیبق  نالف  ناوراک  نیا 

: تفگ ورمع  دبع  نب  ۀـطرق  دیـسر . رد  ناوراک  باتفآ ، ندـمآرب  ماگنه  نامه  یلو  دـنادرگرب  ار  ناوراک  نآ  ات  دنداتـسرف  يراوس  شیرق 
يوق یناوج  وت  يارب  کنیا  نم  هک  سوسفا 

308 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. متشگرب متفر و  سدقملا  تیب  ات  بش  کی  رد  يرادنپ  هک  متسین 

روث راغ  رد  رکب  وبا  بارطضا  ناتساد 

راغ رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 377]
یمارآ دوب و  هتفرگ  ارف  هزرل  ار  رکب  وبا  دوجو  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  تساـم . اـب  ادـخ  هک  ریگ  مارآ  دوـمرف : درک و  رکب  وـبا  هب  ور  روـث 

روط نامه  هنیدم  راصنا  زا  ار  دوخ  باحـصا  نم  یهاوخیم  دومرف : دیدب  ار  وا  لاح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  و  تشادـن ،
وت هب  دننکیم  يروانـش  ایرد  رد  هک  ار  وا  ناهارمه  رفعج و  زین  مهد و  ناشن  وت  هب  دـنیوگیم  نخـس  مه  اب  هتـسشن و  دوخ  سلاجم  رد  هک 
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دناهتسشن و راصنا  هک  دید  رکب  وبا  دیشک و  رکب  وبا  هرهچ  رب  یتسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يرآ ، تفگ : رکب  وبا  مهد ؟ ناشن 
رذگ رکب  وبا  لد  هب  هظحل  نامه  رد  سپ  دندرکیم ، انـش  ایرد  رد  شناهارمه  رفعج و  هک  درک  هدهاشم  دنیوگیم و  نخـس  رگید  کی  اب 

. تسا رگنوسفا  ربمایپ  هک  درک 

راغ زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جورخ  ناتساد 

زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  نآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  ۀیواعم  [ 378]
ریگتـسد ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  هدرک  نییعت  یـسک  يارب  رتش  دص  اب  ربارب  ياهزیاج  شیرق  دروآ  هنیدـم  يوس  هب  يور  دـش و  نوریب  راغ 

دبایب و ار  ترضح  ات  دوب  هتفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  یپ  رد  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  مشعج  نب  کلام  نب  ۀقارـس  دنک .
ایادخ راب  تفگ : دید  ار  وا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیسر . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  هب  وا  دنک . شریگتسد 

ياپ هقارـس  دـش و  ورف  نیمز  رد  هقارـس  بسا  ياـپ  تسد و  راـهچ  ماـگنه  نیا  رد  نک . رود  نم  زا  ار  هقارـس  ّرـش  یهاوخیم  هک  هنوگ  ره 
نیمز هب  وت  ياعد  زا  نم  بسا  ياپ  تسد و  هک  منادیم  نم  دـمحم ! يا  تفگ : دـیود و  ربمایپ  يوس  هب  درک و  نوریب  باکر  زا  ار  شیوخ 

. دیـسر دهاوخن  وت  هب  يّرـش  دسرن  وت  هب  نم  زا  يریخ  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناجب  دـنک و  دازآ  ار  نم  بسا  ات  هاوخب  ادـخ  زا  سپ  دـش ، ورف 
هرابود هقارس  یلو  درک ، دازآ  ار  وا  بسا  ّلج  ّزع و  يادخ  درک و  اعد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

309 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
راب ره  رد  دش و  ورف  نیمز  هب  شبسا  ياپ  تسد و  راب  هس  ات  و  درک ، بیقعت  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يریگتـسد  يارب 

هب هک  نیمه  موس  راـب  رد  و  دیـشکیم ، ورف  دوـخ  رد  ار  شبـسا  ياـپ  تسد و  نیمز  درکیم و  نیرفن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 
يارب رگا  تساـهنآ  اـب  مـالغ  تسوت و  هار  رـس  رد  نم  نارتش  دـمحم ! يا  تفگ : دـمآ  رد  هب  نیمز  زا  شبـسا  ياـپ  تسد و  ربماـیپ  ياـعد 

اج نیمه  زا  نم  و  ریگرب ، نم  شکرت  زا  ار  ریت  نیا  یناشن ، يارب  و  ناتـسب ، ناشیا  زا  یتفای  زاین  اـهنآ  ریـش  اـی  اـهنآ  هب  كاروخ  اـی  يراوس 
لاوما هب  يزاین  ار  ام  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  منادرگیم . زاب  هار  زا  دنتسه  وت  بیقعت  رد  هک  ار  یناسک  مدرگیمزاب و 

. تسین وت 

روهظ نامز  رد  یثیدح 

زب نانوچ  هک  هاگ  نآ  ات  دید  دـیهاوخن  دـیتسه  نآ  رظتنم  ار  هچنآ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  وبا  [ 379]
ياج هب  امـش  يارب  يدنلب  ياج  دزادنا . تسد  دهاوخ  هک  وا  ياج  ره  هب  هدنرد  ناویح  هکنیا  زا  درادـن  یکاب  هک  دـیدرگ  ياهدرم )  ) تاوم
هیلع مئاـق  ترـضح  روهظ  ناـشیا  راـظتنا  دروم  رما  زا  دوصقم  . ] دـینک هیکت  نآ  هب  هک  تسین  یهاـگ  هیکت  دـیور و  ـالاب  نآ  زا  هک  هدـنامن 

[. تسا مالّسلا 

ثیدح ریسفت  رد 

ثیدـح رد  هک  اـهزب  زا  تاوم  متفگ : مکح  نب  یلع  هب  دـیوگیم : نآ  ریز  رد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  دـننامه  دوراـجلا  وبا  [ 380]
. تسین يرترب  يرگید  رب  ار  کی  چیه  دناهتشگ و  يواسم  مه  اب  الماک  هک  ییاهنآ  تفگ : تسیچ ؟ تسا  هدمآ  هتشذگ 

نایعیش هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شرافس  دنچ 

يزابنا تسا و  یکی  هک  ییادـخ  ياوقت  داب  امـش  رب  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگیم : مساـق  نب  صیع  [ 381]
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وا زا  نادنفسوگ  عضو  هب  رتاناد  یناپوچ  اهنآ  يارب  دراد و  يدنفسوگ  همر  هک  امـش  زا  يدرم  دنگوس  ادخب  هک  دییاپب  ار  شیوخ  و  درادن ،
ناپوچ نآ  دیایب ،

310 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. درامگب وا  ياج  هب  ار  وا  هلگ  هب  رتاناد  درم  نیا  دنک و  نوریب  ار  نیتسخن 

دنامیم ياج  هب  يرگید  دیتخومآیم و  هبرجت  دیدرکیم و  درب  اهنآ  زا  یکی  اب  هک  دوب  ناج  ود  امـش  زا  رفن  کی  يارب  رگا  دنگوس  ادخب 
دور نوریب  ناج  کی  نآ  نوچ  و  تسین ، رتشیب  ناج  کی  یلو  دوب ،] بوخ  هچ   ] درکیم راک  دوب  هدش  راکـشآ  وا  يارب  هچ  نادـب  نآ  اب  و 

ام نادناخ  زا  يدرف  رگا  دینک . شنیزگ  شیوخ  يارب  دـیناوتیم  رتهب  دوخ  امـش  سپ  تفر ، دـهاوخ  تسد  زا  هبوت  تصرف  دـنگوس  ادـخب 
، هچ تساور ] زین  راک  نیا  ام  يارب  سپ   ] درک جورخ  دیز  دییوگن  دینکیم . شروش  گنهآ  یفده  ساسا و  هچ  رب  دیرگنب  دمآ  امش  يوس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  لآ  ياضر  هب  ار  امش  هکلب  دناوخیمن  شیوخ  يوس  هب  ار  امش  دوب و  يوگتسار  دنمشناد و  يدرم  دیز 
رب وا  هک  دوبن  نیا  زج  و  دـناسریم ، دوـب  هدرک  توـعد  ودـب  هک  یـسک  ناـمه  هب  ار  امـش  نیقیب  دوـب  هدـش  زوریپ  رگا  سپ  دـناوخیم ، ارف 
هچ هب  ار  امـش  دـنکیم  جورخ  زورما  هک  سک  نآ  یلو  دـبوکب . مه  رد  ار  نآ  تساوخیم  دوب و  عافد  هدامآ  الماک  هک  دـیروش  یتموکح 

میتسین یضار  یسک  نینچ  هب  هک  میریگیم  هاوگ  ار  امش  ام  هک  مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  لآ  ياضر  نامه  هب  دناوخیم ؟ زیچ 
نتفرگ هدینـشن  هب  دنیبب ، شیوخ  رـس  تشپ  ار  اهـشفرد  اهمچرپ و  هک  یماگنه  دـنکیم و  ام  ینامرفان  تسین ، يو  اب  یـسک  هک  زورما  وا  و 

یسک دیهاوخیم  امش  هک  ار  نآ  دنگوس  ادخب  دنیآ . درگ  وا  نوماریپ  همطاف  نادنزرف  همه  هک  یسک  رگم  دوب ، دهاوخ  رتراوازس  ام  نخس 
رگا دـیروآ و  يور  ّلـج  ّزع و  يادـخ  ماـن  هب  دـش  بجر  هاـم  هک  نیمه  دـنیآ . درگ  وا  نوماریپ  همطاـف  ینب  همه  هک  یـصخش  رگم  تسین 

دیریگب دوخ  هداوناخ  نایم  رد  ار  هزور  هضیرف  مه  ناضمر  هام  دـیهاوخب  رگا  و  تسین ، ینایز  دـیزادنیب  بقع  مه  نابعـش  هام  اـت  دـیتساوخ 
. سب ار  امش  ینایفس  جورخ  نامه  ددرگ و  امش  يارب  يرتشیب  يورین  بجوم  راک  نیا  دیاش 

مالّسلا هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  زا  شیپ  ندرکن  جورخ  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ثیدح 

روهظ زا  شیپ  ام  زا  کی  چـیه  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  [ 382]
هنایشآ نایم  زا  شیاهلاب  ندمآرد  زا  شیپ  هک  دوب  دهاوخ  ياهجوج  تیاکح  شتیاکح  هکنآ  زج  دنکن  جورخ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

دنک زاورپ  دوخ 
311 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دننک يزاب  نآ  اب  دنریگب و  ار  نآ  ناکدوک  و 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یتحیصن 

تاهناخ ياهسالپ  زا  یـسالپ  نوچ  و  شاب ، تاهناخ  مزالم  ریدس ! يا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  [ 383]
چوک ام  يوس  هب  هدایپ  ول  هدرک و  جورخ  ینایفـس  هک  دیـسر  ربخ  وت  هب  نوچ  و  شاب ، نکاس  مارآ و  زین  وت  دنراد  شمارآ  زور  بش و  ات  و 

. نک

هبون بت  یگدیرپ و  گنر  هجلاعم  رد 

: دومرف ماما  مدش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : یفعج  میهاربا  [ 384]
؟ ینکیمن هدافتـسا  بیط  كراـبم  يوراد  زا  ارچ  دومرف : منکیم . هبون  بت  مدرک : ضرع  مباـییم ؟ هدـیرپ  گـنر  ار  وت  هک  تسا  هنوـگچ 
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هب بت  رگید  مدرک و  ار  راک  نیا  نم  دـیوگیم : وا  شونب . ار  نآ  ماگنه  بش  اتـشان و  نک و  لح  بآ  رد  بوخ  ار  نآ  نک و  مرن  ار  رکش 
. دماین نم  غارس 

دنق هّبح  ود  اب  نامرد 

. مدیلان متشاد  هک  يدرد  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ام  باحصا  زا  یکی  [ 385]
يارب ار  ارجام  نیا  متفای و  يدوبهب  مدرک و  نینچ  نم  دیوگیم : وا  روخب . دنق  هّبح  ود  یتفر  باوخ  رتسب  رد  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح 

زا نیا  هتـسناد ! ار  نامرد  نیا  اجک  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : وا  مدرک . لقن  دوب  ام  رهـش  کشزپ  نیرترهام  هک  ناکـشزپ  زا  یکی 
. تسام ملع  رارسا 

. دشاب هدید  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  ار  نامرد  نیا  دیاش  هک  دراد  ییاهباتک  وا  هک  نادب 

بت نامرد  رد 

؟ دینکیم هجلاعم  ار  وا  هنوگچ  دیآ  راتفرگ  بت  هب  امش  زا  یسک  هاگ  ره  دومرف : يدرم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : يدرم  [ 386]
ناحبس دومرف : ترضح  نآ . لاثما  ثفاغ و  جیافس و  اب  مینکیم  نامرد  خلت  ياهوراد  نیمه  اب  ام  دشخب ، ناماس  ار  تروما  ادخ  تفگ : وا 

! هَّللا
312 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یکی هاگ  ره  دومرف : سپس  دنک . ناتناغمرا  يدوبهب  زین  نیریش  يوراد  اب  دناوتیم  دشخب  دوبهب  خلت  يوراد  اب  ار  امش  دناوتیم  هک  ییادخ 
، دناوخب نآ  رب  دراد  رطاخ  رد  هک  نآرق  زا  رادقم  ره  هاگ  نآ  دزادنیب  نآ  رد  دـنق  هّبح  مین  کی و  دروایب و  يزیمت  فرظ  درک  بت  امـش  زا 

بآ رد  ار  نآ  تسد  اـب  دزیرب و  بآ  نآ  يور  دیـسر  حبـص  نوچ  و  دراذـگب ، نآ  يور  ینهآ  یئیـش  دـهنب و  دازآ  ياوه  رد  ار  نآ  سپس 
ارف بش  نیموس  نوچ  و  دوشیم ، هّبح  مین  ود و  عومجم  رد  هک  دیازفیب  نآ  رب  رگید  ياهّبح  دیـسر  مود  بش  نوچ  و  دماشایب ، دـنک و  لح 

. دوشیم هّبح  مین  هس و  اعومجم  هک  دنک  هفاضا  نآ  رب  رگید  ياهّبح  دیسر 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  نتفگ  دنلب  رد 

هروس دمح و  تئارق  ماگنه  هب   ] ار میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  ّتنس ] لها   ] نانیا دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : نوراه  وبا  [ 387]
مرکا ربمایپ  هاگ  ره  دـننکیم . ناهنپ  ار  یکین  ياهمان  هچ  ادـخب  سپ  دـنیوگیم .] هتـسهآ  ای  دـنناوخیمن  الـصا   ] دـننکیم ناهنپ  زامن ] رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دندرکیم  عامتجا  ناشیا  ندید  يارب  شیرق  دمآیم و  رد  دوخ  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اذل دنتخیرگیم و  دندینـشیم  ار  نآ  هک  شیرق  درکیم و  دـنلب  نادـب  ار  دوخ  يادـص  دـناوخیم و  اراکـشآ  ار  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

«. 1  » ًاروُُفن ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذِإ  َو  دومرف : لزان  هراب  نیا  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

ناشیا دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مان  ندرب  ماگنه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لمعلا  سکع 

نآ دـشیم  هدرب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  مان  هاگ  ره  دـیوگیم : فوفکم  نوراه  وبا  [ 388]
هک یلاح  رد  دـنهنیمن  دوخ  رـس  رب  ار  ام  هنوگچ  اهبرع  زا  اتفگـش  داـب ، وا  يادـف  ماهریـشع  شیوخ و  رداـم و  ردـپ و  دومرفیم : ترـضح 

دوجو تکرب  هب  سپ  «، 2  » اْهنِم ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  دیامرفیم : شباتک  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
______________________________
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(. هیآ 46 ءارسا / هروس  « ) دنمریم دندرگیمزاب و  ینک ، دای  ییاتکی  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  نوچ  و  ( » 1)
(. هیآ 103 نارمع / لآ  هروس  « ) دیشخب ییاهر  شتآ  نآ  زا  ار  امش  وا  سپ  دیدوب ، شتآ  زا  یلادوگ  هرانک  رب  امش  و  ( » 2)

313 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دنتفای تاجن  ربمایپ 

هّیما ینب  تنطلس  رد 

َو ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ماس  لآ  هتـسباو  یلعالا  دبع  [ 389]
هک تسین  هنوگ  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دیشخب ؟ هیما  ینب  هب  ار  تنطلس  هک  دوبن  ّلج  ّزع و  يادخ  ایآ  «، 1  ... » ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت 

. يرادنپیم وت 
هماج نآ  يرگید  دراد و  ياهماج  هک  يدرم  نانوچ  دندناتس ، ام  زا  ار  نآ  هیما  ینب  درک و  ناغمرا  ام  هب  ار  تنطلـس  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه 

. تسین هدنریگ  نآ  زا  هماج  ماگنه  نیا  رد  هتبلا  دریگیم و  وا  زا  ار 

ءارسا هروس  هفیرش 46  هیآ  ریسفت 

هیلع ماما  درک . شسرپ  « 2  ... » اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  هفیرـش : هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  دمحم  [ 390]
. يرگمتس زا  سپ  يرگداد  ینعی  دومرف : مالّسلا 

( راقفلا وذ   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ریشمش  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  رظن 

، مدیسرپ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ریشمش  راقفلا ، وذ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  دیوگیم : ییحی  نب  ناوفص  [ 391]
. تشاد ياهرقن  ياهتسد  دروآ و  دورف  نامسآ  زا  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح 

______________________________

هیآ نارمع / لآ  هروس  « ) یهاوخ هک  ره  زا  ار  کلم  یناتسیم  یهاوخ و  هک  ره  هب  ار  کلم  یهدیم  وت  کلم ، ياراد  يادخ  يا  وگب  ( » 1)
(. 26

(. هیآ 17 دیدح / هروس  « ) شندرم زا  سپ  ار  نیمز  دنکیم  هدنز  ادخ  هک  دینادب  ( » 2)
314 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زیختسر زور  رد  مالّسلا  هیلع  حون  ثیدح 

هک هاـگ  نآ  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  هک  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  يزور  دـیوگیم : دیعـس  وـبا  نب  فـسوی  [ 392]
: دنیوگب وا  هب  دشاب و  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  دوش  هدناوخ  هک  یسک  نیتسخن  دروآ  درگ  ار  نامدرم  كرابت  يادخ  دسر و  ارف  زیخاتسر 

: دهد خساپ  دشاب ؟ وت  هاوگ  یسک  هچ  دنیوگیم : وا  هب  يرآ . دیوگیم : خساپ  رد  وا  يدناسر ؟ ار  دوخ  تلاسر  ایآ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ات  دهن  مدرم  شود  رب  اپ  دیایب و  شیپ  حون  سپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم 

زین مالّـسلا  هیلع  یلع  دراد و  رارق  کشم  زا  ياهتـشپ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دسر و  مّلس 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  حون  سپ  «. 1  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْـفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  تسا : راگدرورپ  نخـس  موهفم  نیا  تسوا و  هارمه 
: دومرف سپ  يرآ ، مداد  خساپ  نم  ماهدناسر و  ار  متلاسر  ایآ  هک  دیسرپ  نم  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  انامه  دّمحم ! يا  دیوگ : مّلس  هلآ و 
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: دومرف سپ  يرآ ، مداد  خساپ  نم  ماهدناسر و  ار  متلاسر  ایآ  هک  دیسرپ  نم  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  انامه  دّمحم ! يا  دیوگ : مّلس  هلآ و 
يا رفعج و  يا  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  متفگ : دـشاب ؟ وت  هاوگ  هک  تسیک 

ود هزمح  رفعج و  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدناسر  ار  شیوخ  تلاسر  وا  هک  دـیهد  یهاوگ  حون  يارب  دـیورب و  هزمح !
رتالاو یسب  وا  هاگیاج  دومرف : تساجک ؟ مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  نم  ناشتلاسر . غیلبت  رد  دنتسه  ناربمایپ  هاوگ 

. تساهنیا زا 

شیوخ باحصا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راتفر 

نایم رد  ار  دوخ  تاظحل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـیمج  [ 393]
. دوب تلادع  يور  زا  نآ  نیا و  هب  شهاگن  هک  درکیم  میسقت  هنوگ  نآ  شباحصا 

______________________________

(. هیآ 27 کلم / هروس  « ) ددرگ تخیر  دب  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  هرهچ  دننیب  کیدزن  ار  وا  نوچ  سپ  ( » 1)
315 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ناشلقع هزادنا  هب  مدرم  اب  نتفگ  نخس 

ربمایپ تفگن . نخـس  قیالخ  اب  شلقع  هنک  اب  زگره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 394]
. ناشیا لقع  هزادنا  هب  رگم  مییوگن  نخس  نامدرم  اب  هک  میتسه  رومأم  ناربمایپ  هورگ  ام  انامه  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا 

مالّسلا مهیلع  همئا  یتسود  ندرک  ناهنپ  رد 

ّزع و يادخ  يارب  میرادنید  متـسه و  هلیجب  هلیبق  زا  يدرم  نم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : هّیطع  نب  کلام  [ 395]
مدرم مادـک  زا  وت  دـسرپیم : نم  زا  سانـشان  یـسک  هک  دوشیم  یهاگ  دـیتسه و  نم  نارورـس  امـش  هک  تسا  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  ّلج ،

ماما متسه ؟ مشاه  ینب  نارادتـسود  زا  میوگن  رگا  تسا  راب  نم  رب  یهانگ  ایآ  متـسه . هلیجب  زا  برع  يدرم  میوگیم : وا  هب  نم  و  یتسه ؟
: دومرف تسا . نینچ  دـنگوس  ادـخب  مدرک : ضرع  ییام ؟ نارادتـسود  زا  هک  تسین  نیا  رب  تاهتـساوخ  بلق و  اـیآ  هن ، دومرف : مالّـسلا  هیلع 
تناـید و رد  یتسه و  برع  بسح ، رامـش و  هرهب و  بسن و  رد  وت  اریز  تسین ، یهاـنگ  وت  رب  رگید  متـسه  برع  نم  ییوگیم  هک  نیمه 
ام ناتـسود  زا  هک  نانچ  یناتـسیم  ام  زا  ار  دوخ  ماکحا  یتسه و  ام  تعاطا  رد  ینکیم ، يرادـنید  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  يارب  نآ  اـب  هچنآ 

. يراد ام  يوس  هب  ور  ییام و  زا  يرامشب و 

هعیش هناشن  رد 

ام نایعیـش  دندوب و  وا  هعیـش  یـسیع  نّویراوح  انامه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدلا  بکوک  ییحی  وبا  [ 396]
َلاـق ِهَّللا  َیلِإ  يِراـْصنَأ  ْنَم  دومرف ... : نوـّیراوح  هب  یـسیع  دـندوبن . اـم  نوـّیراوح  زا  رتربناـمرف  یـسیع  نوـّیراوح  دنتـسه و  اـم  نوـّیراوح 

َنوُّیِراوَْحلا
316 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نآ زا  ام  هعیـش  دنگوس  ادخب  و  دندرکن ، دربن  وا  يارب  دندناسرن و  يرای  دوهی  ربارب  رد  ار  یـسیع  دنگوس  ادخب  هن  «. 1  ... » ِهَّللا ُراْصنَأ  ُنَْحن 
دنوشیم هتخوس  ام  هار  رد  دنکیم و  دربن  ام  رطاخ  هب  دـنکیم و  يرای  ار  ام  نانچمه  تفرگ  ار  شربمایپ  ناج  مانالاو  دـنوادخ  هک  ماگنه 
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هدومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دهد . ریخ  يازج  ام  يوس  زا  اهنآ  هب  دنوادخ  دنوشیم . رد  هب  رد  اهرهـش  رد  ای  دندرگیم و  هجنکـش  ای 
کیدزن شیوخ  نانمـشد  هب  رگا  دنگوس  ادخب  و  دنریگن ، لد  رد  ام  ضغب  دـننزب  ریـشمش  اب  ار  ام  ناتـسود  ینیب  رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا :

. تشاد دنهاوخن  تسود  ار  ام  مه  زاب  مشخب  ناشیدب  نالک  یتورث  موش و 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  مور  هروس  زا  یتایآ  ریسفت 

. مدرک شسرپ  « 2  ... » ِضْرَْألا یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  ملا * هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیوگیم : هدـیبع  وبا  [ 397]
نآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  نادناخ  زا  ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  زج  هک  دراد  یلیوأت  نخـس  نیا  هدیبع ! وبا  يا  دومرف : ترـضح 
مور هاشداپ  هب  ياهمان  تفاـی  يزوریف  مالـسا  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دـنرادن . ار 

ياهداتسرف اب  زین  ار  نآ  تشون و  ناریا  هاشداپ  هب  زین  ياهمان  و  دناوخ ، ارف  مالسا  هب  ار  مور  هاشداپ  داتـسرفب و  یکیپ  هارمه  ار  نآ  تشون و 
. دناوخ مالسا  هب  مه  ار  وا  تشاد و  لیسگ 

ار نآ  درمـش و  زیچان  ار  ربمایپ  همان  ناریا  هاشداپ  هک  یلاح  رد  داهن ، تزع  وا  هداتـسرف  رب  تشاد و  گرزب  ار  مرکا  ربمایپ  همان  مور  هاـشداپ 
هاشداپ دـندرکیم  وزرآ  ناناملـسم  دوب و  گنج  لاح  رد  مور  هاشداپ  اب  ناریا  هاشداپ  زور  نآ  رد  درک . راوخ  ار  ربمایپ  کـیپ  درک و  هراـپ 

، تفای یگریچ  گـنج  نیا  رد  ناریا  هاـشداپ  نوچ  و  دـندربیم . ناریا  هاـشداپ  زا  يرتشیب  دـیما  وا  هب  دـبای و  یگریچ  ناریا  هاـشداپ  رب  مور 
ناریا ینعی  ِضْرَْألا ...  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  ملا * دش : هداتسرف  ورف  هیآ  نیا  اذل  دندش و  نیگمغ  ببـس  نیدب  دماین و  شوخ  ار  ناناملـسم 

ْمُه َو  نآ  فارطا  تاماش و  زا  دوب  ترابع  هک  نیمزرس  نیرتکیدزن  رد  دش  زوریپ  مور  رب 
______________________________

(. هیآ 14 فص / هروس  « ) ادخ ناروای  میئام  دنتفگ : نویراوح  دننایک ؟ ادخ  هار  رد  نم  ناروای  ( » 1)
(. ات 3 هیآ 1  مور / هروس  « ) دنتشگ بولغم  نیمزرس  نیا  کیدزن  رد  نایمور  میم ، مال ، فلا ، ( » 2)

317 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ُدَْعب ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِس  ِعِْضب  ِیف  دنبای  یگریچ  ناشیا  رب  ناناملسم  ینعی  « 1  » َنُوِبْلغَیَس نایمور  ینعی  ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  نایناریا  ینعی 

هب ناناملـسم  دندوشگ  ار  ناریا  دندرک و  داهج  نایناریا  اب  ناناملـسم  نوچ  و  «، 2  ... » ُءاشَی ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب  َنُونِمْؤُْملا * ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو 
. دندش داش  دنوادخ  يرای 

نارود دندینارذگ و  ربمایپ  اب  رایـسب  ياهلاس  نانمؤم  هکنیا  اب  لاس ، دنا  رد  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  ایآ  متفگ : نم  دیوگیم : وا 
ایآ دومرف : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنتفای ؟ یگریچ  ناریا  رب  رمع  تفـالخ  نارود  رد  دنتـشاذگ و  رـس  تشپ  مه  ار  رکب  وبا  تفـالخ 
ْنِم ُْرمَْألا  ِهَِّلل  دومرف : دـنوادخ  هک  يدینـشن  ایآ  یخوسنم  دراد و  یخـسان  نآرق  و  هدـیبع ! ابا  يا  دراد  يریـسفت  لیوات و  هیآ  نیا  هک  متفگن 

هک يزور  نآ  ات  تسا  هتخادنا  شیپ  نخـس  رد  ار  هچنآ  درادب ، شیپ  درادب و  شیپ  ای  دزادنا  سپ  هک  تسوا  اب  رایتخا  ینعی  ُدَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق 
ِرْصَِنب َنُونِمْؤُْملا * ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  هک : راگدرورپ  نخس  نامه  تسا  نیا  و  دسر ، ناناملـسم  هب  يرای  ترـصن و  هک  ددرگ  ررقم  متح  روط  هب 

. ددرگ یمتح  ترصن  نامرف  هک  يزور  ینعی  ُءاشَی  ْنَم  ُرُْصنَی  ِهَّللا 

رکب وبا  اب  تعیب  رد  تّنس  لها  نخس  هب  خساپ 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هتفگ : هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  مادقملا  وبا  نب  ورمع  [ 398]
هدوب راگدرورپ  يدونـشخ  دروم  رما  نیا  سپ  دندش  ناتـسادمه  رکب  وبا  اب  تعیب  رد  مدرم  همه  نوچ  هک  دـنربیم  نامگ  نینچ  ّتنـس  لها 

ایآ دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنکفا . هنتف  هب  وا  زا  سپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  تسا و 
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ُْمْتبَلَْقنا َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک : دـیامرفیمن  راگدرورپ  دـناهدناوخن و  ار  ادـخ  باتک  ناشیا 
ُهَّللا يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع 

______________________________

(. هیآ 3 مور / هروس  « ) دش دنهاوخ  زوریپ  ناشتسکش  زا  سپ  نانآ  و  ( » 1)
هک ره  دنک  يرای  ادخ ، يرای  هب  نانمؤم  دش  دنهاوخ  لاحـشوخ  زور  نآ  رد  و  سپ ، زا  شیپ و  زا  راک  تسا  ادخ  يارب  لاس  دـنچ  رد  ( » 2)

(. هیآ 4 و 5 مور / هروس  « ) دهاوخ ار 
318 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نیا ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دننکیم . ریسفت  رگید  ياهنوگ  هب  ار  هیآ  نیا  اهنآ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : وا  «. 1  » َنیِرِکاَّشلا
مه اـب  نشور ، نکـشنادند و  لـیالد  ندـمآ  زا  سپ  هک  هداد  ربـخ  ناـشیا  زا  شیپ  ياـهتّما  نوـماریپ  ّلـج ، ّزع و  دـنوادخ  هک  تسین  هنوـگ 

ام ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو  دیامرفیم ... : دنتفای و  فالتخا 
دوخ هیآ ، نیمه  و  «، 2  » ُدـیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  َرَفَک  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنِکل  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاـج 

دـندروآ و نامیا  ناشیا  زا  یخرب  دـنتفای و  فالتخا  مه  اـب  وا  زا  سپ  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ناراـی  هکنآ  رب  تسا  یلیلد 
. دندیزرو رفک  رگید  ياهراپ 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  نایب  رد 

هب سپ  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارازگتمدخ  زا  یکی  مدش و  مارحلا  دجـسم  دراو  دـیوگیم : ءالعلا  وبا  نب  دـیمحلا  دـبع  [ 399]
. تسه هدجس  لاح  رد  هک  داتفا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ممشچ  ناهگان  منک . شسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاح  زا  ات  متفر  وا  يوس 
زا متفای . هدجس  لاح  رد  ار  ترضح  زاب  مدرازگ و  زامن  تعکر  دنچ  متساخرب و  دیسر . ینالوط  نم  رظن  هب  وا  هدجس  مدنام و  رظتنم  رایسب 

يادص مالّسلا  هیلع  ماما  هک  نیمه  ییآ . ام  دزن  وت  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : وا  هتفر ؟ هدجس  هب  ماما  تسا  تقو  دنچ  مدیسرپ : ناشیا  راکتمدخ 
نآ رس  تشپ  سپ  مداتسرف  دورد  وا  رب  متفر و  ترضح  کیدزن  نم  ایب . نم  دزن  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  دینـش  ارم 

هئجرم زا  یهورگ  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ يادص  نیا  دومرف : مدینش . ییادص  ترضح 
______________________________

!؟ دیدرگزاب بقع  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دناهتشذگرد ، یناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  تسین  ياهداتـسرف  زج  دّمحم  و  ( » 1)
(. هیآ 144 نارمع / لآ  هروس  « ) ار نارازگساپس  دهد  شاداپ  دنوادخ  و  دناسرن ، ادخب  ینایز  ددرگزاب  بقع  هب  هک  ره  و 

دندمآ ناربمایپ  زا  سپ  هک  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  و  میدناسر ، يرای  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  اهتّجح  میرم  نب  یـسیع  هب  و  ( » 2)
نامیا هک  دندوب  یناسک  اهنآ  زا  دندرک ، فالتخا  مه  زاب  یلو  دندرکیمن ، رازراک  رگید  کی  اب  دوب  هدـمآ  ناشیارب  هک  ییاهلیلد  دوجو  اب 

هروس « ) دنکیم دهاوخ  هچ  ره  ادخ  یلو  دندرکیمن ، رازراک  مه  اب  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دـندیزرو ، رفک  هک  دـندوب  یناسک  دنتـشاد و 
(. هیآ 253 هرقب /

319 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. میورب اهنآ  دزن  هب  ات  زیخرب  سپ  دنهاوخیم  ارم  اهنیا  دومرف : دنتسه . هلزتعم  هیردق و  و 

هیلع ماما  دندمآ . ترضح  يوس  هب  زین  ناشیا  تساخرب  ترـضح  هک  دندید  اهنآ  نوچ  و  متـساخرب ، ناشیا  اب  زین  نم  تساخرب و  ترـضح 
تسد هاگ  نآ  تشاد . مهاوخن  امش  يارب  ییاوتف  نم  اریز  دیربم  مناطلس  دزن  دیرازاین و  ارم  دیرادب و  نم  زا  تسد  دومرف : ناشیدب  مالّـسلا 

رگا دـنگوس  ادـخب  دّـمحم ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  دـش  جراخ  دجـسم  زا  نوچ  داتفا . هار  هب  داـهناو و  شیوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ  تفرگ و  ارم 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ تشاد و  دـهاوخن  شیارب  يدوس  دـنک  هدجـس  دـنوادخ  يارب  ایند  رمع  هزادـنا  هب  هدرک  هک  يّربکت  ینامرفان و  نآ  زا  سپ  ناطیش 
هشیپهنگ تّما  نیمه  تسا  هنوگ  نیمه  دتفا . هدجس  هب  مدآ  ربارب  رد  داد  روتـسد  وا  هب  ادخ  هک  ماگنه  نآ  ات  تفریذپ  دهاوخن  ار  وا  هدجس 

. دنداتفا هنتف  هب  دوب  هدرامگ  اهنآ  يارب  ناشربمایپ  هک  يربهر  ربمایپ و  ییاهر  زا  سپ 
رّرقم وا  هک  دـنور  شهاگرد  هب  یهار  نامه  زا  ات  دربن  الاب  ار  اهنآ  زا  ياهنـسح  دریذـپن و  ار  اهنآ  زا  یلمع  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ 

دناهدوـشگ اـهنآ  يور  هب  ربماـیپ  ادـخ و  هک  يرد  ناـمه  زا  و  دـناهدش ، رومأـم  وا  زا  يوریپ  هب  هک  دـننک  يوریپ  یماـما  ناـمه  زا  و  هدرک ،
يدراوم رد  و  ام ، تیالو  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ، تسا : هتخاس  یمتح  ار  هضیرف  جنپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دّـمحم ! ابا  يا  دـنیآرد .

هن تسا ، هدشن  هداد  یتصخر  ام  تیالو  كرت  رد  ناناملـسم  زا  کی  چیه  يارب  يور  چـیه  هب  یلو  هداد  تصخر  ناشیدـب  ار  هضیرف  راهچ 
. تسین یتصخر  ام  تیالو  رد  دنگوس  ادخب 

اهتموکح تّدم  لجا و  رد 

یتموکح هک  یـسک  يارب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  انامه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یناـجرج  قاحـسا  وبا  [ 400]
ّزع و دـنوادخ  دـننک  راتفر  داد  هب  مدرم  نایم  رد  رگا  سپ  هام ، لاس و  زور و  بش و  زا  دـهدیم  رارق  یتّدـم  لـجا و  درادیم  ررقم  شیارب 

يدنک هب  اهنآ  ياههام  اهلاس و  اهبـش و  اهزور و  يور ، نیمه  زا  دناخرچب و  يدنک  هب  ار  نآ  هک  دهدیم  روتـسد  خرچ  هدـنناخرچ  هب  ّلج 
دنوادخ دننکن  راتفر  داد  هب  دننک و  متس  مدرم  نایم  رد  رگا  و  درذگیم ،

320 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
، ددرگیم هاتوک  ناشیاههام  اهلاس و  اهبش و  اهزور و  يور  نیا  زا  دناخرچب و  باتـشب  ار  نآ  ات  دهدیم  روتـسد  خرچ  هدنناخرچ  هب  لاعتم 

. هدرک افو  اههام  اهبش و  ددع  نامه  هب  زین  ّلج  ّزع و  يادخ  و 

اهداب ندیزو  لحم 

وگم وگب  رگید  کی  اب  رفن  ود  میدوب و  هتسشن  نادوان  ریز  لیعامسا  رجح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  دیوگیم : یمزرع  [ 401]
لابند دایز  ار  نخس  نیا  نوچ  و  دریگیم . ندیزو  اجک  زا  داب  هک  ینادیمن  وت  دنگوس  ادخب  تفگ : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دندرکیم .

هیلع قداص  ماما  هب  نم  دننکیم . حرطم  ار  یلیاسم  هک  ماهدینش  مدرم  زا  اما  هن ، تفگ : ینادیم ؟ وت  ایآ  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  درک 
يرادقم دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  و  تسا ، هتفهن  یماش  نکر  نیمه  ریز  داب  دومرف : دزویم ؟ اجک  زا  داب  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مالّـسلا 

تسا روبد  رگا  ابص و  داب  تسابص  داب  رگا  لامش و  تسا  لامـش  رگا  بونج و  تسا  بونج  داب  رگا  دروایب ، نوریب  دروایب  نوریب  ار  نآ  زا 
. زور بش و  ناتسبات و  ناتسمز و  رد  ینیبیم  تکرح  لاح  رد  ار  نکر  نیا  هشیمه  هک  تسا  نیمه  شاهناشن  دومرف : سپس  روبد .

قیالخ نیرتشیب 

هتشرف رازه  داتفه  بش  ره  دنتسین . ناگتشرف  زا  رتشیب  یقلخ  چیه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یّقر  دواد  [ 402]
. زور ره  رد  تسا  هنوگ  نیمه  دننکیم و  فاوط  ار  هبعک  بش  نامه  رد  دنیآیم و  دورف  نامسآ  زا 

ناگتشرف عاونا  رد 

هـس ناگتـشرف  دوـمرف : هک  دـنکیم  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یعوـفرم  ثیدـح  رد  هحلط  نـب  هَّللا  دـبع  [ 403]
. لاب راهچ  ياهتسد  لاب و  هس  ياهتسد  دنراد و  لاب  ود  ياهتسد  دناهتسد :
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321 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ناگتشرف تقلخ 

دورف نآ  رد  دادـماب  ره  لیئربج  هک  تسا  يدور  تشهب  رد  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبیتع  نب  مکح  [ 404]
. دنک قلخ  ياهتشرف  دکچب  وا  ندب  زا  هک  یبآ  هرطق  ره  زا  ّلج  ّزع و  يادخ  و  دهدیم ، دوخ  هب  یتکرح  دیآ  نوریب  نوچ  و  دوریم ،

هقلخلا بیجع  هتشرف 

شاهناش ات  وا  شوگ  هرپ  نایم  هک  تسا  ياهتشرف  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  [ 405]
. لاس دصناپ  تدم  هب  هدنرپ  ندیرپ  هزادناب  تسا  ياهلصاف 

ینامسآ سورخ 

متفه نیمز  رد  شیاهاپ  هک  تسا  یسورخ  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لیضف  نب  دمحم  [ 406]
دایرف دـنز و  مه  رب  ار  شلاب  ود  دـسرب  بش  رخآ  مود  ثلث  اـی  بش  همین  نوچ  و  تساوه ، رد  شیاـهلاب  دراد و  رارق  شرع  ریز  شندرگ  و 

: دنک
مه رب  ار  دوخ  لاب  نیمز  ياهـسورخ  ادص  نیا  اب  سپ  حورلا ،» ۀـکئالملا و  بر  هریغ  هلا  الف  نیبملا  قحلا  کلملا  هَّللا  انبر  سودـق  حّوبـس  »

. دنهدیم رس  زاوآ  دننزیم و 

اتشان تلاح  اب  تماجح 

: مدرک ضرع  دنتـشاد ؟ ياهدـیقع  هچ  تماجح  هراب  رد  امـش  ناینیـشیپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : یطاـباس  راـمع  [ 407]
يورین دـنکیم و  روبع  رتـشیب  اـهگر  رد  نوخ  اذـغ  يور  رد  هن ، دومرف : اذـغ . يور  زا  تسا  رتـهب  ییاتـشان  رد  تماـجح  هک  دنتـشادنپیم 

. دشخبیم ندب  هب  يرتشیب 
322 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ندرک تماجح  عقوم  یسرکلا  ۀیآ  ندناوخ 

یتساوخ هک  زور  ره  ناوخب و  ار  یـسرکلا  ۀـیآ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جاـجح  نب  نمحرلا  دـبع  [ 408]
. نک ترفاسم  یتساوخ  هک  زور  ره  هدب و  هقدص  نک و  تماجح 

وراد نیرتهب  زیهرپ ،

شبنج هب  ار  يدرد  هکنآ  رگم  تسین  ییوراد  چـیه  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ماما  زا  دـیوگیم : لوحا  نامثع  [ 409]
. دراد زاین  نآ  هب  ندب  هچنآ  زا  زج  دنک  كاسما  یمدآ  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  ندب  يارب  ییوراد  چیه  و  دروآیمرد ،

بت نتفر  نیب  زا  رد 
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اب دوریم : نوریب  ندب  زا  زیچ  هس  اب  بت  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  دـلاخ  نب  دـمحم  [ 410]
. ندرک یق  مکش و  هار  زا  لهسم  ندروخ  ندز و  گر 

ریضاحم نایب  رد 

كاله ریضاحم  دزیگنارب و  ار  نآ  هک  دنیشن  یسک  رس  رب  رابغ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فهرملا  وبا  [ 411]
؟ دننایک ریضاحم  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  دنتشگ .

يا دومرف : سپـس  دنوش . نانآ  ضرعتم  هک  یناسک  هب  رگم  دننکن  ءوس  دـصق  ناشیا  نامه  قح .] تلود  روهظ  رد   ] ناگدننکباتـش دومرف :
. دروآ شیپ  ناشیا  يارب  نآ  يارجا  هار  رد  یعنام  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنآ  رگم  دننیچن ، ینک  داینب  هئطوت  امش  يارب  نافلاخم  فهرملا ! ابا 

: مدرک ضرع  فهرملا ! ابا  يا  دومرف : دیبوک و  نیمز  رب  ار  يزیچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس 
؟ دهدن شاداپ  یجرف  هب  دناهدرک  وا  هار  فقو  ار  دوخ  هک  ار  یمدرم  دنوادخ  ایآ  دومرف : یلب ،

. دروآ دیدپ  یشیاشگ  اهنآ  يارب  دنوادخ  هنیآ  ره  هک  دنگوس  ادخب  يرآ 
323 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ینایفس جورخ 

: دومرف ترضح  دیسر . ناشیا  يارب  یناسارخ  ملسم  وبا  زا  ياهمان  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : بتاک  لضف  [ 412]
يارب ادخ  انامه  دـینکیم ! اوجن  مه  اب  ار  ینخـس  هچ  لضف ! يا  دومرف : ندرک . اوجن  هب  مه  اب  میدرک  عورـش  ام  ورب . درادـن  باوج  وت  همان 

. هدیـسرن نایاپ  هب  شرمع  زونه  هک  یتموکح  ندرک  طقاس  زا  تسا  رتناـسآ  یهوک  ندروآرب  ياـج  زا  دـنکیمن و  باتـش  ناگدـنب  باـتش 
؟ تسامش ام و  نایم  یناشن  هچ  سپ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  نم  دیسر . نالف  دنزرف  نیمتفه  هب  ات  نالف  رـسپ  نالف  انامه  دومرف : سپس 
ور ام  يوس  هب  درک  جورخ  ینایفـس  هک  یماگنه  دنک و  جورخ  ینایفـس  ات  نکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  لضف ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. تسا مالّسلا ] هیلع  مئاق  ترضح  روهظ   ] یمتح ياههناشن  زا  نیا  و  تفگ ، زاب  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  دیرآ ،

ناطیش تّیوه 

ار نامـسآ  روـما  زا  يرما  اـی  دوـب  ناگتـشرف  زا  ناطیـش  اـیآ  هک  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : جاّرد  نب  لـیمج  [ 413]
ارهاـظ  ] راـّیط دزن  نم  تشاد . یمارتحا  تزع و  هن  دـنادرگیم و  ار  يرما  هن  دوب و  ناگتـشرف  زا  هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنادرگیم ؟

زا وا  هنوگچ  تفگ : دش و  رکنم  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  راّیط  متفگ . ودب  مدوب  هدینـش  ار  هچنآ  مدـمآ و  تسا ] راّیط  نب  ةزمح  دوصقم 
دوخ سپ  «. 1  ... » َسِیْلبِإ اَّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدوبن  ناگتـشرف 

دـش و ایوج  ار  بلطم  نیا  مدوب  ترـضح  تمدـخ  رد  مه  نم  دوخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  هب  راـّیط 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانمؤم  ینآرق  تایآ  يرایسب  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هکنیا  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع 

لخاد باطخ  نیا  رد  مه  ناقفانم  ایآ  اُونَمآ 
______________________________

(. هیآ 50 فهک / هروس  « ) سیلبا رگم  دندرک  هدجس  دننک  هدجس  مدآ  ربارب  رد  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  و  ( » 1)
324 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

، مالـسا رهاظ  توعد  هب  هک  تسا  نآ  رد  لخاد  یـسک  ره  ناهارمگ و  هک  نانچ  دنتـسه ، دراو  نآ  رد  مه  ناـقفانم  يرآ ، دومرف : دنتـسه ؟
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. دراد فارتعا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  ندرک  اعد  تلیضف 

: درک ضرع  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزارم  [ 414]
. مهدیم صاصتخا  وت  هب  ار  میاعد  زا  یشخب  منکیم و  اعد  نم  ربمایپ ! يا 

ار میاعد  زا  یمین  نم  سپ  هَّللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  وا  تسا . یکین  بجوم  وت  يارب  نیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
. تسا رتهب  وت  يارب  نیا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  مهد ؟ رارق  وت  يارب 

نیا رد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  مهدیم ؟ صاـصتخا  وت  هب  ار  میاـعد  همه  نیا  رب  اـنب  هَّللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع 
لوسر هب  دنوادخ  انامه  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دوب . دهاوخ  هدنسب  ار  وت  يورخا  يویند و  همهم  روما  دنوادخ  تروص 

یهارمه هدنمزر  هورگ  رگا  هک  درک  فیلکت  ار  وا  دوب ؛ هدرکن  فیلکت  نادب  ار  شقیالخ  زا  کی  چیه  هک  درک  فیلکت  ار  يزیچ  نآ  دوخ 
ار هیآ  نیا  سپـس  درکن ، یفیلکت  نینچ  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  زا  سک  چـیه  هکنآ  لاح  دـیآرد و  دربن  هصرع  هب  ییاـهنتب  شیوخ  دـباین ،
هک دریگب  ار  يدـهع  نامه  وا  يارب  هک  درک  ررقم  دـنوادخ  دومرف : سپـس  « 1  » َکَسْفَن اَّلِإ  ُفَّلَُکت  ِهَّللا ال  ِلـِیبَس  ِیف  ْلـِتاقَف  دومرف : توـالت 

. دراد شاداپ  هنسح  هد  ربمایپ  يارب  اعد  سپ  « 2  » اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  دیامرفیم : دنوادخ  اذل  هتفرگ و  نتشیوخ  يارب 

نامسآ لها  نایعیش  تلیضف 

، دیتسه ییانشور  نیمز ، ياهیکیرات  رد  امش  دنگوس  ادخب  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : غئاص  لیضف  [ 415]
: دنیوگیم رگید  کی  هب  نامسآ و  ناشخرد  ناگراتس  هب  امش  هک  دنرگنیم  نانچ  امش  هب  نیمز  ياهیکیرات  رد  ناینامـسآ  دنگوس  ادخب  و 

! ینالف
______________________________

(. هیآ 84 ءاسن / هروس  .« ) یتسین فّلکم  شیوخ  سفن  رب  زج  سک  چیه  رب  هک  نک  راکیپ  ادخ  هار  رد  ( » 1)
(. هیآ 160 ماعنا / هروس  « ) تسوا نآ  زا  نآ  نادنچ  هد  دنک  یکین  راک  سک  ره  ( » 2)

325 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تکاله هب  یـسک  هکنیا  زا  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  نخـس  نومـضم  تسا  نیمه  و  تسا ، هدـیزای  تسد  ماقم  نیا  هب  ینالف  هنوگچ 

. موشیم هدز  تفگش  دسر  يراگتسر  هب  یسک  رگا  نکل  موشیمن  تفگش  رد  دسر 

برقع رد  رمق  ماگنه  جاودزا  رفس و  زا  یهن 

يور دنک  جاودزا  ای  رفس  برقع  رد  رمق  ماگنه  هب  هک  ره  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارمح  نب  دمحم  [ 416]
. دنیبن یکین 

هلفان زامن  ندناوخ  تلیضف  رد 

. رتسا کی  غالا و  کی  نک ، نیز  ار  اهبکرم  نیا  زا  ات  ود  زیخرب و  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : ءاطع  نب  هَّللا  دـبع  [ 417]
راوس يارب  ار  نآ  درادیم  شیوخ  رتشیب  ار  رتسا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دوخ  ناـمگ  هب  مدرک و  نیز  ار  يرتسا  غـالا و  متـساخرب و  نم 

: دومرف مدروآ . شیپ  ندش 
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هک مداد  روتسد  وت  هب  نم  دومرف : مدیزگرب . امـش  يارب  ار  نآ  مدوخ  نم  مدرک : ضرع  يروایب ؟ شیپ  ار  رتسا  داد  روتـسد  وت  هب  یـسک  هچ 
هیلع ترـضح  يارب  مدروآ و  شیپ  ار  غـالا  دـیوگیم : وا  تسا . شوگ  زارد  نم  دزن  اـهبکرم  نیرتـهب  دوـمرف : سپـس  ینیزگرب ؟ نم  يارب 

هب تخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  دومن و  هار  مالسا  يوس  هب  ار  ام  هک  ییادخ  تسا  كاپ  دومرف : دش و  راوس  ترـضح  متفرگ و  باکر  مالّـسلا 
ار نآ  تقاط  ام  دومن و  ام  مار  ار  بکرم  نیا  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپـس  داهن ، تنم  ام  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  دوجو 
هار هب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا . نایناهج  راگدـیرفآ  نآ  زا  شیاتـس  میدرگیمزاب و  نامراگدرورپ  يوس  هب  اـم  هک  یتسارب  میتشادـن و 

يداو اـجنیا  دوـمرف : ترـضح  زاـمن . مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  میدیـسر . ییاـج  هب  هکنآ  اـت  مداـتفا  هار  هب  زین  نم  داـتفا و 
ترـضح مدرک و  رارکت  ار  نخـس  نامه  نم  میدیـسر و  يرگید  ياج  هب  هکنآ  ات  دوشن ، هدروآ  ياـج  هب  نآ  رد  زاـمن  تسا و  ناـگچروم 

دش و هدایپ  ترـضح  دوخ  ییاج  رد  ات  میتفر  نانچمه  دـیوگیم : وا  دوشن . هدرازگ  زامن  نآ  رد  تسا و  رازهروش  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
قارع مدرم  هک  تسا  يزامن  نیا  مدرک : ضرع  یناوخیم ؟ هلفان  ای  ياهدناوخ  زامن  دومرف :

326 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
زامن نیا  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  ناـمه  دـنناوخیم  ار  زاـمن  نیا  هک  اـهنآ  دومرف : دـنمانیم . لاوز  زاـمن  ار  نآ 

مالّسلا هیلع  ترـضح  متفرگ و  باکر  ترـضح  يارب  هاگ  نآ  مدناوخ ، زامن  مه  نم  دناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  سپ  تسا . ناگدننکهبوت 
ضرع دـنترخآ . ایند و  رد  ام  نانمـشد  هک  نک  تنعل  ار  هئجرم  ایادـخ ! دومرف : سپـس  دوب و  هدـناوخ  زاغآ  رد  هک  دـناوخ  ار  ییاعد  نامه 

. دندمآ مرطاخ  هب  هبترم  کی  دومرف : تخادنا ؟ هئجرم  دای  ار  امش  زیچ  هچ  مدرگ  تیادف  مدرک :

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یگدنز  خیرات  زا  ياهعطق 

یّلـص مرکا  ربمایپ  نتـشک  گنهآ  شیرق  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمح  وبا  نب  نیـسح  [ 418]
زورما میوگیم : وا  هب  سب ، وا  يارب  نم  تفگ : بهل ] وبا  رـسمه   ] لیمج ما  مینک ؟ هچ  بهل  وبا  اـب  دـنتفگ : دـندرک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دندش هدامآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نتشک  يارب  ناکرشم  دش و  ادرف  نوچ  مینک . یحوبـص  مه  اب  یـشاب و  هناخ  رد  مهاوخیم 
وبا تیومع  يوس  هب  مدـنزرف ! تفگ : ودـب  دـناوخ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  بلاط  وبا  دراسگ . یم  تسـشن و  هناخ  رد  شرـسمه  اب  بهل  وبا 

وا هب  وش و  لخاد  نکشب و  ار  نآ  ربب و  شروی  برد  رب  هن  رگ  وش و  دراو  درک  زاب  ار  هناخ  برد  رگا  بوکب ، ار  وا  هناخ  برد  ورب و  بهل 
وگب کنیا  هتفگ ، تسار  تردـپ  تفگ : بهل  وبا  ددرگن . راوخ  تسوا ، مشچ  یموق ، نایم  رد  شیومع  هک  یـسک  دـیوگیم : مردـپ  وگب :

. تشادرب دوخ  ریشمش  تسجرب و  اج  زا  بهل  وبا  يراسگیم ! بارش  ياهتـسشن و  وت  دنـشکیم و  ار  تاهدازردارب  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ 
نوریب هقدـح  زا  شمـشچ  هک  تخاون  وا  تروص  رب  ياهچناپت  نانچ  درب و  الاب  دوخ  تسد  بهل  وبا  تخیوآ ، وا  هب  دـمآ و  شیپ  لیمج  ما 

. تشادن مشچ  کی  نانچمه  گرم  ماگنه  ات  داتفا و 
؟ دوشیم هچ  ار  وت  دنتفگ : دندناوخ و  وا  هرهچ  زا  ار  مشخ  راثآ  دندید و  ار  وا  شیرق  تفر . نوریب  هناخ  زا  ریشمش  اب  بهل  وبا  نآ  زا  سپ 

مالسا ماهتفرگ  میمصت  دنگوس  يّزع  تال و  هب  دیشکب ؟ ار  وا  دیهاوخیم  کنیا  امش  یلو  مدرک  تعیب  ماهدازردارب  هیلع  امش  اب  نم  تفگ :
. تشگزاب وا  دندیبلط و  شزوپ  وا  زا  اهنآ  منکیم . هچ  دینیبیم  کنیا  مروایب و 

327 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ردب گنج  رد  ناطیش  روضح 

رد ار  نارفاک  كدنا و  نارفاک ، هاگن  رد  ار  ناناملسم  ردب  زور  رد  سیلبا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  [ 419]
نم لیئربج ! يا  تفگیم : هک  یلاح  رد  تخیرگیم  لیئربج  زا  وا  درب و  شروی  وا  هب  لـیئربج  سپ  دادیم ، هولج  ناوارف  ناناملـسم ، هاـگن 
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هچ زا  تشاد  تلهم  رگا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  نم  دـیوگیم : هرارز  داتفا . اـیرد  هب  هکنآ  اـت  مراد  تلهم  نم  مراد ، تلهم 
. دنک عطق  ار  وا  ياضعا  زا  یضعب  هکنیا  زا  دومرف : ترضح  دیسرتیم ؟

بازحا گنج  زا  یناتساد 

کیرات و یبش  رد  بازحا  گنج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 420]
ربخ ام  يارب  ناشیا  زا  دوریم و  ناکرـشم  يوس  هب  یـسک  هچ  دومرف : داتـسیا و  هدـش  انب  نآ  يور  حـتف  دجـسم  کـنیا  هک  یّلت  يور  درس 

یـسک تفگ و  زاـب  ار  نخـس  نـیا  مود  راـب  يارب  ترـضح  تساـخنرب . اـج  زا  سک  چـیه  دریگیم ؟ شاداـپ  تـشهب  ربارب ، رد  دروآیم و 
رتهب يوجتسج  رد  ایآ  دنتساوخیم  هچ  تعامج  نیا  دومرف : داد و  ناکت  ار  دوخ  تسد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ماگنه  نیا  رد  تساخنرب .

يونشیم و ارم  نخس  دومرف : ماهفیذح . تفگ : یتسیک ؟ دومرف : دوب ] یکیدزن  نآ  رد  هک  یـسک  هب   ] ادخ لوسر  سپـس  دندوب ؟ تشهب  زا 
امـش هب  نداد  خساپ  زا  ارم  یتخـس  امرـس و  دنادرگ  تنابرق  ارم  ادـخ  تفگ : تساخرب و  نایم  زا  هفیذـح  يروگ ؟ رد  ایآ  یهدیمن  خـساپ 
يارب ار  اهنآ  ربخ  يونشیم و  ار  ناشنخس  يوریم و  اهنآ  يوس  هب  کنیا  مه  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تشادزاب .
تمس زا  رس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  ایادخ ! راب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تفر  وا  نوچ  سپ  يروآیم . نم 

درک و شرافـس  وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ینادرگ . شزاـب  اـم  يوس  هب  هک  هاـگ  نآ  اـت  نک  شظفح  پچ  تسار و 
. ینکب ياهزات  راک  يدرگیم  رب  نم  دزن  هک  یتقو  ات  ادابم  هفیذح ! يا  دومرف :

یتخـس و ساسحا  هنوگ  چیه  رگید  مداتفا و  هار  هب  نم  دیوگیم : هفیذـح  داتفا . هار  هب  تشادرب و  ار  دوخ  رپس  نامک و  ریـشمش و  هفیذـح 
هتسد ود  ره  متشذگ و  قدنخ  هار  زا  متشادن . امرس 
328 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دش  ناور  دوخ  تیرومأم  يوس  هب  هفیذح  نوچ  دندادیم . ساپ  اجنآ  رد  هک  مدـید  ار  رافک  نانمؤم و 
هک نادرگ  فرطرب  ارم  ّمغ  ّمه و  ناگراچیب ! نایوگخـساپ  يا  ناراتفرگ و  سرداد  يا  دناوخ : یهلا  هاگرد  هب  ار  اعد  نیا  دنلب  زاوآ  اب  مّلس 

. ینیبیم ارم  باحصا  نم و  عضو 
تنمـشد ساره  زا  درک و  تباجا  دینـش و  ار  تیاعد  وت و  نخـس  مانالاو  دـنوادخ  انامه  هَّللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  دـمآ و  دورف  لـیئربج 

: تفگ سپـس  تخود و  نامـسآ  هب  هدـید  دوشگ و  ار  شتـسد  ود  تسـشن و  وناز  ود  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـناهر .
. نم باحصا  رب  نم و  رب  وت  تمحر  يارب  زا  ساپس  ساپس و 

مراهچ نامسآ  زا  زین  يداب  تشاد و  هزیرگنس  هک  تخیگنارب  اهنآ  يارب  يداب  ایند  نامسآ  زا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : ربمایپ  سپس 
: دیوگیم هفیذح  دوب . گنس  ياههکت  نآ  رد  هک 

شروی اهنآ  رب  هزیرگنـس  اـب  دوب  يداـب  هک  دـنوادخ  لوا  رکـشل  مدـید و  دـندوب  هتخورفا  هک  ار  یـشتآ  متفر و  نوریب  موق  نآ  يوس  هب  نم 
رود هب  دـنک و  اج  زا  هکنیا  رگم  تشاذـگناو  ار  يرداچ  چـیه  دـناشاپ و  مه  زا  ار  نآ  هکنیا  زج  داـهنناو  ار  اـهنآ  زا  یـشتآ  چـیه  و  دروآ ،

ام دندیـشکرس و  رب  رپس  دزیم  اهنآ  يور  رـس و  هب  داب  هک  اههزیر  گنـس  ربارب  رد  هک  ییاج  ات  درک  باترپ  ار  اهنآ  ياههزین  همه  دنکفا و 
. میدینشیم دروخیم  اهرپس  رب  هک  ار  اههزیر  گنس  ندش  هتفوک  زاوآ 

امش مدرم ! يا  تفگ : دمآرد و  ناکرشم  نارـس  زا  یکی  تروص  هب  سیلبا  تسـشن و  نانآ  هقلح  رد  ناکرـشم و  زا  نت  ود  نایم  رد  هفیذح 
لاسما تسا و  یقاب  نانچمه  تصرف  دورن و  نوریب  امش  تسد  زا  راک  هک  دیـشاب  هاگآ  دیاهدمآرد . وگغورد  رگوداج  درم  نیا  ناتـسآ  رد 

نیـشنمه امـش  زا  کی  ره  دـیدرگزاب و  هکم  هب  سپ  دـناهدش ، كاله  یگمه  مسیب  رادمس و  تاناویح  هک  تسین  اج  نیا  رد  فقوت  لاس 
وا هب  متسد  اب  مدرک و  هاگن  دوخ  تسار  تمس  هب  نم  دیوگیم : هفیذح  دباین .] هار  امش  نایم  یسوساج  يارب  ياهناگیب  ات   ] دبایب ار  شیوخ 
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نیا رد  تفگ : هفیذح  ورمع . نب  لیهـس  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : دوب  مپچ  تمـس  هک  نآ  هب  و  هیواعم ، تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : مدز و 
هحلط و  رارفلا ، رارفلا ، درک : دایرف  شیرق  نایم  رد  دش و  راوس  بکرم  رب  تساخرب و  نایفس  وبا  دیسر و  ادخ  گرزب  رکشل  هک  دوب  ماگنه 

رد دش و  شیوخ  بکرم  رب  راوس  سپ  دوزفا ، يّرش  امش  يارب  دّمحم  تفگ : يدزا 
329 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

داد و ماجنا  ار  راـک  نیمه  زین  ینزم  فوع  نب  ثراـح  درک و  نینچ  زین  نصح  نب  ۀـنییع  رارفلا . رارفلا ، درک : داـیرف  عجـشا  ینب  هلیبق  ناـیم 
. دـینادرگ هاگآ  عاضوا  زا  ار  وا  تشگزاب و  مرکا  ربمایپ  دزن  هفیذـح  دـنتفرب و  بازحا  همه  بیترت  نیدـب  درک و  نینچ  زین  سباـح  نب  عرقا 

. دنامیم زیخاتسر  زور  هب  بش  نآ  هک  تقیقحب  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالّسلا هیلع  حون  ناتساد  هفوک و  دجسم  تمدق  تلیضف و 

هب یـسابع ] هفیلخ  نیتسخن  حاّفـس   ] سابعلا وبا  اب  رادید  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ماگنه  نآ  رد  دیوگیم : رمع  نب  لّضفم  [ 421]
هَّللا همحر  دیز  میومع  هک  دوب  اج  نیمه  دومرف : ماما  میدیسر  هسانک  هلحم  هب  نوچ  سپ  مدوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  زین  نم  دمآ  هفوک 
هدایپ دومرف : دش و  هدایپ  اج  نآ  رد  سپ  دیـسر ، دوب  اهجاّرـس  رازاب  رخآ  هک  ناشورف  تیز  قاط  هب  ات  تفرب  نانچمه  دـنتخیوآ و  راد  هب  ار 

. میآ دراو  نآ  رد  هراوس  مرادیمن  شوخ  نم  تخیر و  ار  نآ  حرط  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  تسا  هفوک  دجسم  نیتسخن  ناکم  نامه  نیا  وش ،
نآ یپ  رد  نامعن و  يرسک و  باحصا  سپس  حون و  نامز  نافوط  تسخن  دومرف : دز ؟ مه  هب  ار  نآ  هشقن  یسک  هچ  سپ  مدرک : ضرع  نم 
وا ناسک  حون و  هناخ  لّضفم ، يا  يرآ  دومرف : تسا ؟ هدوب  شدجـسم  هفوک و  حون  نامز  رد  رگم  مدرک : ضرع  وا  هب  نایفـس . وبا  نب  دایز 

دوب و راّـجن  يدرم  حوـن  دوـمرف : سپـس  تسا . هدوـب  هفوـک  برغ  تمـس  رد  اتـسور  نآ  تسا و  هتـشاد  رارق  تارف  راـنک  رد  ییاتـسور  رد 
. دومیپیم هار  بآ  يور  هک  تخاس  يایتشک  هک  دوب  یسک  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  حون  و  دیزگرب . يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ 

نوچ و  دـنتفرگیم ، دنخـشیر  هب  ار  وا  اهنآ  دـناوخیم و  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  دوب و  شیوخ  مدرم  نایم  رد  لاس  هاـجنپ  دـصهن و  حون 
: دومرف درک و  ناشنیرفن  دیدب  ناشیا  زا  ار  نیا  حون 

هب ّلج  ّزع و  دـنوادخ  و  « 1  » ًاراَّفَک ًارِجاف  اَّلِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِـضی  ْمُهْرَذـَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ًاراَّیَد * َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذـَت  ِّبَر ال  .. 
شخارف زاسب و  يایتشک  هک  درکیم  یحو  حون 

______________________________

ادـخ راکهبت  زج  دـننک و  رد  هب  هار  زا  ار  تناگدـنب  يراذـگ  ناشیقاب  رگا  هک  راذـگم ، یقاب  نیمز  رب  ار  نارفاک  زا  کی  چـیه  ایادـخ  ( » 1)
(. هیآ 26 و 27 حون / هروس  « ) دنیازن ار  راکنا 

330 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دروآیم يرود  هار  زا  ار  نآ  بوچ  تخاسب و  هفوک  دجـسم  رد  دوخ  تسد  اب  ار  یتشک  حون  سپ  زادنا . باتـش  هب  ار  شنتخاس  نادرگ و 

رهظ و زامن  مالّسلا  هیلع  ماما  دش و  هتسسگ  رهظ  ماگنه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  دیوگیم : لّضفم  تشگب . هدوسآ  نآ  نتخاس  زا  ات 
هناخ اج  نآ  درک . هراشا  نیّیراد  هناخ  هب  دوخ  تسد  اب  تشگ و  هجوتم  دوخ  پچ  تمس  هب  تفر و  نوریب  دجسم  زا  سپس  درازگ و  رصع 

اج نیا  رد  رـسن  قوعی و  ثوغی ، ياهمان  اب  حون  موق  ياهتب  لّضفم ! يا  دومرف : نم  هب  سپـس  تسا . تارف  بآ  يارجم  هزورما  میکح و  نبا 
. دش راوس  شبکرم  هب  ات  داد  همادا  شتکرح  هب  سپس  دندوب و  هدش  بصن 

ود مدرک : ضرع  رود . ود  رد  دومرف : تشگ ؟ هدوسآ  نآ  نتخاس  زا  تخاسب و  ار  یتشک  لاس  دـنچ  رد  حون  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 
زگره دومرف : تسا ؟ هتخاس  ار  نآ  لاس  دـصناپ  تدـم  رد  دـنیوگیم : مدرم  هماـع  مدرک : ضرع  لاـس . داتـشه  دومرف : ردـقچ ؟ ینعی  رود 

نم يارب  ار  هـیآ  نـیا  سپ  مدرک : ضرع  دـیوگیم : يوار  «. 1  » اِنیْحَو َو  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  نینچ  دـناوتیم  هنوگچ 
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هناخ رد  رونت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  اجک و  نآ  ياـج  « 2  ... » ُروُّنَّتلا َراف  َو  انُْرمَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  هک : دـییامرف  حیـضوت 
باب هیواز  تمس  رد  کنیا  مه  اج  نآ  مدرک : ضرع  ترضح  هب  تسا . هتشاد  رارق  دجسم  تسار  تمس  رد  هلبق  هب  تشپ  ینمؤم و  نز  ریپ 

ّلج ّزع و  يادخ  انامه  يرآ ، دومرف : تسا ؟ هدمآ  نوریب  رونت  نیا  زا  بآ  زاغآ ، رد  ایآ  مدرک : ضرع  ترضح  هب  سپـس  دراد . رارق  لیفلا 
اههمـشچ همه  درک و  نایغط  تارف  دناراب و  اهنآ  رب  دـنت  یناراب  كرابت ، دـنوادخ  سپـس  دـهد ، ناشن  ياهزجعم  حون  موق  يارب  درک  هدارا 

: مدرک ضرع  ترـضح  هب  دـنتفای . تاجن  یتشک  رد  وا  ناهارمه  حون و  اهنت  تخاس و  هقرغ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـنتفرگ و  ندیـشوج  ناوارف 
زور هنابـش  تفه  اهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنیآ ؟ نوریب  یتشک  زا  دنتـسناوت  اهنآ  تسـشن و  ورف  بآ  ات  دوب  یتشک  رد  یتدم  هچ  حون 

مالّسلا هیلع  ماما  هب  تفرگ . رارق  تسا  تارف  نامه  هک  يدوج  رب  سپـس  درکیم و  فاوط  هبعک  رود  هتفه  کی  یتشک  دندوب و  یتشک  رد 
؟ تسا یمیدق  ردق  نیا  هفوک  دجسم  مدرک : ضرع 

______________________________

. درادن تبسانم  يریخأت  نینچ  اب  دوش  هتخاس  یهلا  یحو  اب  هچنآ  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  ( 1)
(. هیآ 40 دوه / هروس  « ) دیشوج رونت  دمایب و  ام  نامرف  هک  یتقو  ات  ( » 2)

331 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هدرازگ زامن  نآ  رد  جارعم  بش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  ناربمایپ  هاگزامن  نآ  و  يرآ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

سپ تسا  مالّـسلا  هیلع  ناربمایپ  هاگزامن  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  وت  ردپ  دجـسم  نیا  دمحم ! يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  لیئربج  تسا و 
هب ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  لیئربج  هاگ  نآ  درازگ و  زامن  نآ  رد  دـمآ و  دورف  مه  ربمایپ  رازگزامن و  نآ  رد  يآ و  دورف 

. درب نامسآ 

مالّسلا هیلع  حون  یتشک  ناتساد 

یتشک نتخاس  زا  هک  یماـگنه  مالّـسلا  هیلع  حون  اـنامه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يدـسا  نیزر  وبا  [ 422]
شرـسمه دمآرد  شـشوج  هب  رونت  هاگان  دشوجب و  بآ  رونت  زا  هک  دوب  نیا  وا  موق  يدوبان  نوماریپ  شیادخ  وا و  هدـعو  تشگب ، هدوسآ 

یتـشک رد  تساوـخیم  هک  ار  سک  ره  نآ  زا  سپ  دـمآ ، دـنب  بآ  داـهن و  رهم  نآ  رب  تساـخرب و  حوـن  تفرگ . ندیـشوج  روـنت  تـفگ :
: دیامرفیم ّلج  ّزع و  يادـخ  دوشگب . نآ  زا  رهم  دـمآ و  رونت  رانک  نآ  یپ  رد  دـنارب و  دـنارب ، تساوخیم  ار  هک  ره  دروآ و  رد  دروآرد ،

هیلع ماما  «، 1  » ٍرُـسُد َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَح  َو  َرُِدق * ْدَـق  ٍْرمَأ  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو  ٍرِمَْهنُم * ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  انْحَتَفَف 
دوصقم . ] تسا هدش  هتساک  عارذ  دصتفه  دجسم  نیا  تحاسم  زا  درک و  يرگدورد  امش  دجـسم  هنایم  رد  ار  یتشک  نیا  وا  دومرف : مالّـسلا 

ار یگرزب  نادب  یتشک  هتـسناوتیم  تسا و  هدوب  رتشیب  عارذ  دـصتفه  دجـسم  نیا  تحاسم  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  نآ  هدومرف  نیا  زا  ماما 
[. دهد ياج  دوخ  رد 

دمآ و وا  دزن  شرسمه  تشاد  لاغتشا  یتشک  نتخاس  هب  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 423]
درک رهم  ار  نآ  دوخ  رهم  اب  داهن و  نآ  رب  یشوپرس  دمآ و  رونت  رانک  باتشب  مالّـسلا  هیلع  حون  دوشیم . هدناشف  نوریب  بآ  رونت  زا  تفگ :

يور زا  ار  ششوپ  تفرگرب و  ار  نآ  دمآ و  رهم  نآ  يوس  هب  تشگ  هدوسآ  یتشک  نتخاس  راک  زا  نوچ  و  هدمآ ، دنب  بآ  سپ 
______________________________

مه هب  دوب  هدش  رّدقم  هک  يراک  يارب  بآ  ود ] ره   ] میتفاکـشب و اههمـشچ  نیمز  رد  و  میدوشگ ، نازیر  یبآ  هب  ار  نامـسآ  ياهرد  و  ( » 1)
(. ات 13 هیآ 11  رمق / هروس  « ) میتشادرب تشاد  اهخیم  اههتخت و  هک  یتشک  نادب  ار  وا  تسویپ و 

332 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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. تفای ناروف  بآ  بیترت  نیدب  تشادرب و  رونت 

مالّسلا هیلع  حون  نید  تعیرش و  تّیفیک 

دیحوت و رس  زا  ار  ادخ  دیاب  هک  دوب  نینچ  حون  نید  تعیرش و  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  لیعامسا  [ 424]
هتـشرس نآ  رب  مدرم  هک  تسا  یتشرـس  نامه  نیا  و  تسـش ، تسد  دناهتخاس  وا  يارب  هک  یلاثما  اهدننام و  شتـسرپ  زا  دـیتسرپ و  صالخا 

فورعم و هب  رما  زامن و  هب  دـنریگن و  شیارب  يزابنا  دنتـسرپب و  ار  وا  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  ناربماـیپ  رگید  حون و  زا  دـنوادخ  دـناهدش و 
نییآ دوب  نینچ  نیا  تخاسن و  بجاو  ثیراوم  دودـح و  ماکحا  وا  رب  یلو  تسا ، هدرک  رما  مارح ، لالح و  نتـشاد  رظن  رد  رکنم و  زا  یهن 

هب ار  اـهنآ  ادـیپ  ناـهنپ و  رد  تدـم  نیا  لوط  رد  درک و  یگدـنز  رتمک  لاـس  هاـجنپ  لاـس  رازه  زا  راـگزور  نآ  مدرم  ناـیم  رد  حون  حون .
یحو وا  هب  هناحبس  دنوادخ  و  ْرِصَْتناَف » ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  : » تفگ دنتفرگ  شیپ  رد  یشکرس  دنتفاترب و  رس  نوچ  و  دناوخ ، ارف  ادخ  شتـسرپ 
ًارِجاف اَّلِإ  اوُِدلَی  َو ال  دومرف : حون  يور  نیمه  زا  و  «، 1  » َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َنَمآ  ْدَق  ْنَم  اَّلِإ  َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَأ  هک ... : داتسرف 

«. 3  » َْکلُْفلا ِعَنْصا  ِنَأ  دومرف : دنوادخ  و  « 2  » ًاراَّفَک

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  طسوت  لخن  تخرد  هتسه  نتشاک  ناتساد 

تشاکیم ار  لخن  تخرد  هتسه  مالّسلا  هیلع  حون  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  لیعامسا  [ 425]
و هدیشک ، تخرد  نتشاک  هب  شراک  دنتفگیم : دنتفرگیم و  شرخسمت  هب  دندزیم و  دنخـشیر  وا  هب  هک  یلاح  رد  دنتـشذگ  وا  رب  شموق 

رب هک  یماگنه  زاب  مدرم  درک . زاغآ  ار  نآ  ندیشارت  درک و  عطق  ار  نآ  دییاس  نامسآ  هب  رس  دش و  دنلب  لخن  نوچ 
______________________________

(. هیآ 36 دوه / هروس  « ) شابم نیگمغ  دننکیم  هچنآ  زا  وت  دنرواین و  نامیا  رگید  دندروآ  نامیا  هک  اهنآ  زج  وت  موق  زا  انامه  ( » 1)
(. هیآ 27 حون / هروس  « ) راکنا ادخ  راکهبت  رگم  دنیازیمن  و  ( » 2)

(. هیآ 27 نونمؤم / هروس  « ) ار یتشک  رایسب  هک  ( » 3)
333 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نآ نتخاس  زا  هکنآ  ات  یکشخ  رد  مه  نآ  هدش  نابیتشک  رگید  الاح  دنتفگیم : دنتفرگیم و  شیپ  رد  یگرخـسم  هدنخ و  دنتـشذگیم  وا 
. تشگ هدوسآ 

مالّسلا هیلع  حون  یتشک  هزادنا 

و دوب ، عارذ  تسیود  رازه و  حون  یتشک  يازا  رد  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يروث  حـلاص  نب  نسح  [ 426]
سپس درک و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  راب  تفه  درک و  یعس  هورم  افـص و  نایم  نآ  و  عارذ ، داتـشه  نآ  يدنلب  و  عارذ ، دصتـشه  نآ  يانهپ 

. تفرگ رارق  يدوج  هوک  يور 

دنتفرگ رارق  مالّسلا  هیلع  حون  یتشک  رد  هک  یناروناج 

ار یناروناج  زا  تفج  تشه  یتشک  نیا  رد  حون  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملیدلا  یبا  نب  دیمحلا  دبع  [ 427]
ِْنیَْنثا ِرَقَْبلا  َنِم  َو  ِْنیَْنثا  ِِلبِْإلا  َنِم  َو  « 1  ... » ِْنیَْنثا ِْزعَْملا  َنِم  َو  ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِـینامَث  دوب : هدومرف  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  درک  لمح 

زا و  تساور ، مدرم  يارب  نآ  راکـش  هک  یهوک  شیم  رگید  دننکیم و  تیبرت  مدرم  هک  یلها  شیم  یکی  تفج  کی  شیم  زا  سپ  « 2 ... »
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رد هک   ] یتاخب رتش  یکی  ات ، ود  مه  رتش  زا  و  تسا ، نابایب  تشد و  رد  هک  يزب  یکی  دـننکیم و  تیبرت  مدرم  هک  یلها  یکی  ات ، ود  مه  زب 
یلها و یکی  هدـنرپ  ره  زا  و  یـشحو ، واگ  رگید  یلها و  واگ  یکی  اـت ، ود  مه  واـگ  زا  و  یبرع ، رتش  رگید  و  تفاـییم ] شرورپ  ناـسارخ 

. دش قرغ  نیمز  هاگ  نآ  دیزگرب و  ار  یشحو  رگید 

زور نآ  رد  بآ  عافترا 

. تفر الاب  عارذ  هدزناپ  عافترا  هب  یتشد  هوک و  ره  يور  رب  بآ  زور  نآ  رد  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 428]
______________________________

(. هیآ 143 ماعنا / هروس  « ) هدام رن و  زب  زا  هدام و  رن و  دنفسوگ  زا  تفج  تشه  ( » 1)
(. هیآ 144 ماعنا / هروس  « ) هدام رن و  واگ  زا  هدام و  رن و  رتش  زا  و  ( » 2)

334 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  رمع  تّدم 

دصتـشه و درک ، رمع  لاس  دصیـس  رازه و  ود  حون  دومرف : هک  دـننکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اـم  باحـصا  زا  یخرب  [ 429]
دـصناپ دناوخیم و  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  ناشیا  مدرم  نایم  رد  لاس  هاجنپ  دـصهن و  دوش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  لاس  هاجنپ 

هتشرف سپس  داد . اج  اهرهش  رد  ار  شنادنزرف  داهن و  داینب  ون  زا  ار  اهرهش  تسـشن و  ورف  بآ  دمآ و  دورف  یتشک  هک  نافوط ، زا  سپ  لاس 
باتفآ زا  یهدیم  هزاجا  دومرف : حون  مریگب . ار  تناج  ات  ماهدمآ  تفگ : وا  هب  دوب و  هتسشن  باتفآ  رد  يو  هک  دمآ  وا  دزن  یلاح  رد  گرم 

: تفگ مورب ؟ هیاس  هب 
هب باتفآ  زا  دوب  نم  ندمآ  نانوچ  تشذگ  نم  رب  ایند  رمع  زا  هچنآ  گرم ! هتـشرف  يا  دومرف : سپـس  دمآ و  هیاس  هب  باتفآ  زا  حون  يرآ .

. دناتسب ار  وا  ناج  لیئارزع  ناسنیدب  و  هدب ، ماجنا  یتسه  رومأم  نادب  ار  هچنآ  نونکا  هیاس ،

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  تلحر  ناتساد 

لاس دصناپ  نافوط  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هک : دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  رباج و  نب  لیعامسا  [ 430]
تیاـهن هب  تراـگزور  هدیـسر و  رـس  هب  وت  يربماـیپ  نارود  حون ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  ادـخ  يوس  زا  لـیئربج  سپـس  درک و  یگدـنز 

ار نیمز  نم  اریز  رپسب ، ماس  ترسپ  هب  ار  اهنآ  رگنب و  تسوت  هارمه  هک  يربمایپ  ملع  ياههناشن  ملع و  ثاریم  ربکا و  مسا  هب  سپ  هدییارگ ،
رد دشاب  یتاجن  هلیسو  وا  ددرگ و  هتسناد  ودب  نم  تیاده  هار  دیآ و  هتخانش  وا  اب  نم  تعاط  هک  دشاب  يدنمشناد  نآ  رد  هکنآ  زج  مهنناو 

نودب شیوخ و  يوس  زا  یتجح  نودـب  ار  مدرم  هک  تسین  نانچ  نم  هویـش  و  رگید ، يربمایپ  ندـش  هتخیگنارب  ربمایپ و  کی  گرم  هلـصاف 
یموـق ره  يارب  هک  ماهدرک  مکح  و  مهناو ، دـشاب  نم  ناـمرف  هب  ياـناد  هک  یـسک  مهار و  هب  ییاـمنهار  دوـخ و  يوـس  هـب  ياهدـنناوخ  ارف 

هیلع حون  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ناـتخب . نوگن  يارب  دـشاب  نم  تّجح  میاـمنب و  هر  ودـب  ار  نادنمتداعـس  هک  مراـمگب  يرگتیادـه 
یشناد تفای  ماح و  هک  یلاح  رد  درپس ، ماس  هب  ار  توبن  ملع  راثآ  ملع و  ثاریم  ربکا و  مسا  مالّسلا 

335 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
اهنادـب و  داد ، ناشنامرف  وا  زا  ندرک  يوریپ  هب  هدژم و  دوه  ندـمآ  هب  ار  اـهنآ  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دـنرب و  دوس  نآ  زا  هک  دنتـشادن 

. دوب اهنآ  دیع  زور ، نیا  دنرگنب و  نآ  رد  دننک و  زاب  راب  کی  لاس  ره  رس  رد  ار  همانتیصو  هک  داد  روتسد 
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نافلاخم ربارب  رد  هعیش  هفیظو 

هب ار  اهنآ  دـندنبیم و  غورد  ناشیدـنارگد  هب  ام  ناشیک  مه  زا  یخرب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیوگیم : هزمح  وبا  [ 431]
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنهدیم . تبسن  یگدازمارح 

: مدرک ضرع  ام . هعیـش  زج  دنیاشحف  هداز  مدرم  همه  دنگوس  ادخب  هزمح ! ابا  يا  دومرف : سپـس  و  تسا ، رتوکین  راک  نیا  زا  نتـسش  تسد 
يارب ار  مهـس  هس  میانغ  همه  زا  ّلج  ّزع و  ادخ  هچ ، تسادخ ، باتک  نآ  لیلد  دومرف : ترـضح  تسه ؟ نم  يارب  بلطم  نیا  رب  یلیلد  هچ 

ِْنبا َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  دـیامرفیم : تسا و  هدرک  ررقم  اـم 
هدوشگ ینیمزرس  هزمح ! ابا  يا  میاهدرک . شمارح  نامنایعیـش  زج  مدرم ، مامت  رب  هک  تمینغ  سمخ و  نابحاص  مییام  سپ  «، 1  ... » ِلِیبَّسلا

ای دشاب  نز  هاوخ  دشاب  مارح  هدیـسر  هک  سک  نآ  تسد  هب  هکنآ  رگم  دـننزن  تسد  نآ  زا  يزیچ  رب  دورن و  نوریب  نآ  زا  یـسمخ  دوشن و 
وا ياـهب  رب  يزیچ  هـک  یناـسک  ناـیم  رد  دـنروآرد  شورف  ضرعم  رد  تـسا  زیزع  دوـخ  دزن  هـک  ار  يدرم  ددرگ  رهاـظ  ّقـح  رگا  و  لاـم ،

اهنیا و  دسرن ، نادب  یلو  دبایب  شیوخ  يارب  یتاجن  هار  دهدب و  دراد  هچ  ره  تسا  رـضاح  نافلاخم ]  ] ناشیا زا  يدرم  هک  ییاج  ات  دنیازفین 
: مدرک ضرع  یتّجح . هن  یّقح و  هن  دنـشاب و  هتـشاد  يرذع  هکنآ  نودب  مه  نآ  دندرک  مورحم  دوخ  ّقح  زا  ار  ام  نایعیـش  ام و  هک  دـندوب 

هار رد  گرم  اـی  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ « 2  ... » ِْنیَیَنْـسُْحلا يَدْـحِإ  اَّلِإ  اـِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَـه  راـگدرورپ ... : هدومرف  نیا  زا  روـظنم 
یتخس نیمه  اب  اهنآ  هراب  رد  ام  یلو  ماما ، روهظ  كرد  ای  ادخ و  زا  تعاطا 

______________________________

/ لافنا هروس  « ) تسا ناگدنام  هار  رد  ناتسدگنت و  وا و  ناشیوخ  ربمایپ و  ادخ و  زا  نآ  کی  جنپ  دیریگ  تمینغ  هب  هچ  ره  هک  دینادب  ( » 1)
(. هیآ 41

(. هیآ 52 هبوت / هروس  ( »؟ دیربیم راظتنا  ار  کین  ماجنارس  ود  زا  یکی  زج  ام  يارب  رگم  وگب  ( » 2)
336 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

: دومرف ماما  و  ِهِْدنِع ، ْنِم  ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِصی  ْنَأ  هک : میشکیم  راظتنا  میراد  هک  يراوشد  و 
ْمُکَعَم اَّنِإ  اوُصَّبَرَتَـف  دومرف : شربماـیپ  هب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  تسا . ناـشیا  نتـشک  ناـمه  هک  « 1  » انیِدـْیَِأب َْوأ  تسا ، خـسم  نامه  باذـع  نآ 

. ناشیا نانمشد  يارب  تسالب  ندمآ  شیپ  راظتنا  ّصبرت  موهفم  و  « 2  » َنوُصِّبَرَتُم

مالّسلا هیلع  مئاق  ترضح  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هیآ  دنچ  لیوأت 

َنِم اـَنَأ  اـم  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  ْلـُق  لاـعتم : دـنوادخ  هدومرف  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  زین  [ 432]
«4  » ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  هیآ : هراب  رد  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  روظنم  دومرف : « 3  » َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  َنیِفِّلَکَتُْملا *
: دومرف « 5  ... » ِهِیف َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  هفیرـش : هیآ  هراـب  رد  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  جورخ  دوصقم  دومرف :

اهنآ يارب  دوب و  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اب  هک  مه  یباتک  رد  اققحم  و  دـندرک ، فالتخا  تّما  نیا  هک  نانچ  دـندرک  فـالتخا 
ناشنت زا  رـس  دروآ و  شیپ  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  يدایز  عمج  هک  اج  نآ  ات  درک  دـنهاوخ  فالتخا  دروآ  دـهاوخ 

زا هچنآ  دـشابن  رگا  ینعی  دومرف : « 6  » ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِـملَک  َْول ال  َو  هفیرـش : هیآ  هراب  رد  دـنک . ادـج 
نخس نیا  هراب  رد  و  دنکن ، اهر  هدنز  مه  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تسا  هتـشذگ  اهنآ  هراب  رد  شیپ  زا  ادخ  بناج 

: راگدرورپ
______________________________
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(. هیآ 52 هبوت / هروس  ( ) 1)
(. هیآ 52 هبوت / هروس  ( ) 2)

هیآ 86 و هروس ص / « ) تسین نایناهج  يارب  يراکذت  زج  وا  و  متسین ، ناعّنـصتم  زا  مهاوخیمن و  يدزم  امـش  زا  تّوبن  يارب  نم  وگب  ( » 3)
(. 87

(. هیآ 88 هروس ص / « ) تسناد دیهاوخ  يار  وا  ربخ  یتّدم  زا  سپ  و  ( » 4)
(. هیآ 110 دوه / هروس  « ) داد يور  فالتخا  نآ  رد  میداد و  باتک  یسوم  هب  یتسارب  و  ( » 5)

(. هیآ 21 يروش / هروس  « ) كاندرد تسا  یباذع  يار  ناراکمتس  هک  یتسار  دشیم و  تواضق  ناشنایم  دوبن  ییاهن  نخس  رگا  و  ( » 6)
337 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

«2  » َنیِکِرْـشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  هفیرـش ... : هیآ  هراب  رد  و  مالّـسلا ، هیلع  مئاـق  ماـما  جورخ  ینعی  دومرف : « 1  » ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُـصی  َنیِذَّلا  َو 
: دومرف « 3  ... » ُلِـطاْبلا َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاـج  ْلـُق  َو  هفیرـش : هیآ  هراـب  رد  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  هب  ندوب  كرـشم  دوصقم  دومرف :

. دورب نایم  زا  لطاب  تلود  دنک  مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  یماگنه 

نمؤم نت  رب  وا  طّلست  ناطیش و 

َنِم ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  تسیچ : هفیرش  تایآ  نیا  ریسفت  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 433]
نت رب  وا  طلست  دمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  4 ؟»  » َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  ِمیِجَّرلا * ِناْطیَّشلا 

تفاین و یگریچ  شنید  رب  یلو  دنادرگ  تشز  ار  وا  رکیپ  دبای و  هطلـس  بّویا  رب  تسناوت  ناطیـش  دـباین . یگریچ  وا  نید  رب  تسا و  نمؤم 
َنیِذَّلا یَلَع  ُُهناْطلُـس  اـمَّنِإ  تسیچ : هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دوصقم  مدرک : ضرع  زگره . ناـشنید  رب  یلو  دـبایب  طلـست  ناـنمؤم  رکیپ  رب  اـسب  هچ 

رواب رب  مه  ندب و  رب  مه  ناطیش  دنزرویم  كرـش  ادخب  هک  ییاهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  5 ؟»  » َنوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی 
. دبای یگریچ  ناشیا 

تخانش نودب  ناگدننکفاوط 

رد هک  روط  نامه  و  دوب ، هدرک  هیکت  نم  هب  ترضح  نآ  میدش و  دراو  مارحلا  دجسم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  دیوگیم : لیـضف  [ 434]
: دومرف درک و  هاگن  مدرم  هب  ترضح  میدوب  هبیش  ینب  باب 

______________________________

(. هیآ 26 جراعم / هروس  « ) دنراد قیدصت  ار  ازج  زور  هک  نانآ  و  ( » 1)
(. هیآ 23 ماعنا / هروس  « ) میدوبن كرشم  ام  هک  نامراگدرورپ  ادخب  دنگوس  ( » 2)

(. هیآ 81 ءارسا / هروس  « ) دش دوبان  لطاب  دمآ و  قح  وگب  ( » 3)
دننک لّکوت  شیوخ  راگدرورپ  هب  دـنراد و  نامیا  هک  یناـسک  رب  وا  هک  رب ، هاـنپ  ادـخب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  یناوخب  نآرق  نوچ  و  ( » 4)

(. هیآ 98 و 99 لحن / هروس  « ) تسین یطّلست 
(. هیآ 100 لحن / هروس  « ) دنروآیم كرش  ادخب  هک  یناسک  دنیوا و  رادتسود  هک  تسا  یناسک  رب  وا  ّطلست  ( » 5)

338 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
اهنآ لیضف ! يا  نید . هب  يدنبیاپ  ای  قح  زا  یتخانش  چیهیب  دندرکیم  فاوط  ار  هبعک  هنوگ  نیمه  مدرم  زین  تیلهاج  نامز  رد  لیـضف ! يا 

هیآ نیا  سپس  و  دنايراسنوگن ، هرخسم و  مدرم  هچ  هک  داب  اهنآ  رب  ادخ  نیرفن  دنراسنوگن ، ناشاههرهچ  رب  هنوگچ  هک  نک  هاگن  بوخ  ار 
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هیلع یلع  نآ  موهفم  دنگوس  ادـخب  « 1  » ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  دومرف : توالت  ار 
«2  » َنوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و  تسایـصوا ، مالّـسلا و 

دـشن هدیمان  نینمؤملا ] ریما   ] مان نیدب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  زور  نیدب  ات  لیـضف ! يا  تسا . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم  هک 
امش زا  زج  درکن و  جح  مانالاو  دنوادخ  يارب  تقیقح  يور  زا  یسک  امش  زج  دنگوس  ادخب  لیـضف ! يا  دز . غورد  تسب و  ارتفا  هکنآ  رگم 

: دیامرفیم هک  هیآ  نیا  لها  دییامش  یتسارب  و  امش ، زا  رگم  دباین  هتفریذپ  يراک  ددرگن و  هدیزرمآ  یهانگ 
دیناوخب و زامن  هک  دـیتسین  دونـشخ  ایآ  لیـضف ! يا  «. 3  » ًامیِرَک اًلَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ 

اوُّفُک ْمَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و  دـییآرد ، سودرف  هب  دـیراد و  هاـگن  ار  ناـتنابز  دـیزادرپب و  تاـکز 
. هیآ نیا  لها  دییامش  دنگوس  ادخب  «، 4  ... » َةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ 

______________________________

/ کلم هروس  « ) دـنز ماگ  تسار  یهار  ره  رب  تسار و  هک  یـسک  ای  تسا  رتربهار  دور  هار  شیوخ  هرهچ  رب  راسنوگن  هک  یـسک  اـیآ  ( » 1)
(. هیآ 22

یـسک نامه  نیا  دنیوگ  اهنادب  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  هرهچ  ددرگ  تخیر  دب  دنیب  قح ]  ] هاگرد بّرقم  کیدزن و  ار  وا  نوچ  و  ( » 2)
(. هیآ 27 کلم / هروس  « ) دیتشاد اعّدا  ودب  هک  تسا 

ناتدراو يردـقنارگ  هاگیاج  هب  مینک و  وحم  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دـیریگ  هرانک  دـیاهدش  عنم  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  ( » 3)
(. هیآ 31 ءاسن / هروس  « ) میزاس

(. هیآ 77 ءاسن / هروس  « ) دیزادرپب تاکز  دینک و  اپرب  زامن  دیرادزاب و  شیوخ  ياهتسد  دش  هتفگ  اهنادب  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  ( » 4)
339 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

میرک نآرق  تایآ  زا  یخرب  لیوأت  ریسفت و 

َو اهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلََوت  اذِإ  َو  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  قاحـسا  وبا  [ 435]
تیاور مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیعا  نب  نارمح  [ 436 « ] 1 . » َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  شیرادرک ] دب  متس و  اب  ینعی   ] َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی 

: دومرف دومن  تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  هک  دنکیم 
تئارق نینچ  ار  یـسرکلا  هیآ  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ماـما  زا  [ 437 « ] 2  » تیغاوّطلا ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

ُهَْدنِع ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  میحّرلا ] نمحّرلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  يرَّثلا  َتَْحت  ام  َو  امُهَْنَیب  ام  َو   ] ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  دومرف :
«. 3  ... » ِِهنْذِِإب اَّلِإ 

: دومرف نینچ  یسرکلا  ۀیآ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّبع  نب  لیعامسا  [ 438]
. تسا نآ  زا  سپ  هیآ  ود  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  و  ُمیِظَْعلا ...  ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  شرخآ : َءاش و  اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َو ال  .. 

مث  ] اوـُلِْزلُز َو  دـناوخیم ... : نینچ  ار ] هرقب  هروـس  هیآ 214   ] هک مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : دـمحم  نب  رکب  وبا  [ 439]
 .... ُلوُسَّرلا َلوُقَی  یَّتَح  اولزلز ]

: دومرف توالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  [ 440]
ْمَک َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْلَس  دومرف : توـالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  زین  و  «، 4  ... » َناْمیَلُـس ِْکُلم  یلَع  نیطایـشلا ] ۀیالوب   ] ُنیِطایَّشلا اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو  ... 

مهنم نمآ و  نم  مهنمف   ] ٍۀَنَِّیب ٍۀَیآ  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ 
______________________________
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(. هیآ 205 هرقب / هروس  « ) دزاس هابت  ار  داژن  تشک و  دنک و  داسف  نآ  رد  ات  دشوکب  نیمز  رد  دوش  راک  يّدصتم  نوچ  و  ( » 1)
(. هیآ 257 هرقب / هروس  « ) دنتسه اهتوغاط  اهنآ  يایلوا  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  و  ( » 2)

(. هیآ 255 هرقب / هروس  « ) دنک تعافش  شنذا  هب  زج  وا  دزن  هک  تسا  یسک  هچ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسوا  يارب  ( » 3)
(. هیآ 102 هرقب / هروس  « ) دندرک يوریپ  دندناوخیم  نامیلس  یهاشداپ  راگزور  هب  اهوید  هک  ینوسفا  زا  و  ( » 4)

340 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
«. 1  » ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َۀَمِْعن  ْلِّدَُبی  ْنَم  َو  لّدب ] نم  مهنم  ّرقأ و  نم  مهنم  دحج و  نم 

يرامیب ماگنه  امرخ  زا  زیهرپ 

هب ار  وا  جلاعم  ناکـشزپ  دوشیم و  رامیب  ام  زا  یـسک  یهاگ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ضیف  نب  دـمحم  [ 441]
درـس بآ  بیـس و  اب  مینکیم و  زیهرپ  امرخ  زا  اهنت  يرامیب  ماگنه  هب  تیب  لها  ام  یلو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنهدیم . روتـسد  زیهرپ 

رد ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  اریز  دومرف : دینکیم ؟ زیهرپ  امرخ  زا  ارچ  مدرک : ضرع  میباییم ، يدوبهب 
. داد زیهرپ  نآ  زا  شیرامیب 

زور تفه  طقف  زیهرپ ،

راـمیب يارب  يدوس  رگید  زور ، تفه  تشذـگ  زا  سپ  زیهرپ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : یبـلح  [ 442]
. تشاد دهاوخن 

زیهرپ تّیفیک 

، يروخن اقلطم  ار  یکاروخ  هک  تسین  نآ  زیهرپ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  رکب  نب  یـسوم  [ 443]
. يروخب كدنا  كاروخ  ره  زا  هک  تسا  نآ  زیهرپ  هکلب 

يرامیب ماگنه  نتفر  هار  زا  یهن 

. تسا يرامیب  تدوع  بجوم  رامیب  يارب  نتفر  هار  دومرف : هک  دـننکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  اـم  باحـصا  زا  یخرب  [ 444]
نآ زا  نیا  و  دندربیم ، وضو  ریهطت و  تجاح - ياضق  يارب  دنداهنیم و  ياهماج  رد  ار  وا  دـشیم  رامیب  هاگ  ره  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  انامه 

هک دوب  ور 
______________________________

نوگرگد تسا  هدرک  تیانع  وا  هب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  هک  سک  ره  و  میداد ، ینـشور  تایآ  هچ  ار  ناـشیا  هک  سرپب  لیئارـسا  ینب  زا  ( » 1)
(. هیآ 211 هرقب / هروس  « ) تسا تخس  وا  تبوقع  هک  دنادب  دزاس 

341 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تسا يرامیب  تدوع  بجوم  نتفر  هار  دومرفیم :

باوخ رد  دیشروخ  ندید  ریبعت 
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دباتیم نم  رس  رب  دیشروخ  هک  مدید  باوخ  رد  درک : ضرع  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم  دیوگیم : هنیذا  نبا  [ 445]
رگا و  تفای ، یهاوخ  تسد  لـماک  ینییآ  نید و  ناـشف و  وترپ  يرون  گرتس و  یهاـگیاج  هب  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  مرکیپ . رب  هن  و 

َسْمَّشلا َيأَر  اَّمَلَف  هک : ياهدـناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  تفرگرب ، رد  ار  ترـس  اـهنت  نکیل  يدـشیم  قرغ  نآ  رد  تفرگیم  ارف  ار  تندـب  همه 
دیـشروخ مدرم  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  درم  نآ  تسج . يرازیب  نآ  زا  میهاربا  تفر  ورف  دیـشروخ  نوچ  و  «، 1  ... » یِّبَر اذه  َلاق  ًۀَغِزاب 

وت ناکاین  نایم  رد  یسرب و  تنطلس  هب  هک  منیبیمن  وت  يامیـس  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دننکیم . ریبعت  تنطلـس  تفالخ و  نتفای  هب  ار 
: مدرک ضرع  دننکیم . هابتشا  اهنآ  يربیم . تشهب  هب  نتفر  دیما  نآ  وترپ  رد  هک  يرون  نید و  زا  رتالاب  یتنطلس  هچ  هدوبن و  هاشداپ  یسک 

. یتفگ تسار  مدرگ  تنابرق 
: دومرف شنت  رب  هن  هدیبات  شیاهاپ  رب  دیـشروخ  ییوگ  دوب  هدید  باوخ  هک  يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ومه  زین  [ 446]
و دهد ، هعـسوت  نآ  رد  دزیر و  دوخ  ياپ  ریز  ار  نآ  یناوارف  رثا  رد  هک  دسریم  وا  هب  یلانم  لام و  امرخ  ای  مدـنگ  دـننام  ینیمز  ناهایگ  زا 

. درب جنر  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  هنوگ  نآ  درب  جنر  نآ  رد  هکنآ  زج  دشاب  لالح  لام  نآ 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  باوخ  دنچ  ریبعت 

سپ دوب ، هتسشن  ناشیا  رضحم  رد  مه  هفینح  وبا  هک  یلاح  رد  مدیسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم  [ 447]
تسد اب  تسا و  هتسشن  نادب  ياناد  هک  وگزاب  ار  نآ  ملسم ! رسپ  يا  دومرف : ماما  سپ  ماهدید ، یتفگش  باوخ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع 

ماهدش دراو  دوخ  هناخ  هب  ایوگ  مدید  باوخ  رد  متفگ : نم  دیوگیم : وا  درک . هراشا  هفینح  وبا  هب  دوخ 
______________________________

(. هیآ 78 ماعنا / هروس  « ) تسا نم  يادخ  نیا  تفگ  دید  ناشخرد  ار  دیشروخ  نوچ  سپ  ( » 1)
342 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تفگـش رد  باوخ  نیا  زا  نم  تخیر . نم  رـس  رب  ار  اهنآ  تسکـش و  ناوارف  يودرگ  دمآ و  نم  يوس  هب  هک  مدـید  ار  مرـسمه  ناهگان  و 
هچنآ هب  ادـخ  تساوخ  هب  رایـسب  جـنر  زا  سپ  يزیخیمرب و  زیتس  هب  نود  ینامدرم  اب  یگداوناـخ  ثرا  رـس  رب  وت  تفگ : هفینح  وبا  مدـش .

وبا ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم  يدیسر . هک  دنگوس  ادخب  هفینح ! ابا  يا  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یسر . یهاوخ 
: مدرک ضرع  ناشیا  هب  نم  تفر و  نوریب  ماما  دزن  زا  هفینح 

یکی ام  ریبعت  اب  اهنآ  ریبعت  درواین ، دب  تیارب  ادخ  ملسم ! رسپ  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دماین . شوخ  ارم  یبصان  نیا  ریبعت  مدرگ  تنابرق 
وا هب  هنوگچ  سپ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  تفگ : وا  هک  دوبن  نانچ  باوخ  نیا  ریبعت  درادـن . ییوسمه  اهنآ  ریبعت  اـب  اـم  ریبعت  تسین و 

مدروخ دنگوس  وا  يارب  نم  يرآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ هدرک  اطخ  وا  هکنآ  لاح  يدروخ و  مه  دـنگوس  يدیـسر و  هک  يدومرف 
! ملسم رسپ  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ نم  باوخ  ریبعت  سپ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگیم : وا  دیـسر . اطخ  هب  هک 
. تسا زغم  شـشوپ  تسوپ  هک  اریز  دـنکیم ، هراـپ  هراـپ  ار  وت  يون  ياهـسابل  دوشیم و  هاـگآ  نآ  زا  تنز  يریگیمرب و  ماـک  ینز  زا  وـت 
مد دیسر  هعمج  حبـص  نوچ  سپ  دشن ، هلـصاف  ياهعمج  دادماب  زج  نآ  ریبعت  باوخ و  نیا  نایم  دنگوس  ادخب  دیوگیم : ملـسم  نب  دمحم 

ار زینک  وا  دنادرگزاب و  ار  وا  مداد  روتسد  ممالغ  هب  سپ  دمآ ، شوخ  وا  زا  ارم  تشذگ و  نم  رانک  زا  يزینک  هک  مدوب  هتـسشن  هناخ  برد 
هب كزینک  دـمآرد ، هناخ  هب  لاح  ناـمه  رد  دـش و  هاـگآ  وا  نم و  يارجاـم  زا  مرـسمه  مدرک و  هعتم  ار  وا  مه  نم  دروآرد و  نم  هناـخ  هب 

اهدـیع رد  الومعم  متـشاد و  نت  رد  هک  ار  يون  ياههماج  دـمآ و  مرـسمه  سپ  مدـنام ، قاـتا  رد  اـهنت  نم  تخیرگ و  دـیود و  برد  يوس 
. دیرد مدیشوپیم 

تـشحو هب  ارم  هک  ماهدید  یباوخ  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  شورف  رطع  راّوز  یـسوم 
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مالّـسلا هیلع  ماما  دـشاب . هدـش  کیدزن  مگرم  هک  مسرتیم  نم  درک و  لـغب  ارم  دـمآ و  هدرم  هک  مداـماد  مدـید  باوخ  رد  تسا . هتخادـنا 
اههدنز رمع  لوط  رب  لیلد  اههدنز  اب  اههدرم  ندش  شوغآمه  یلو  یشاب  هتشاد  ار  گرم  راظتنا  ماش  ماب و  ره  دیاب  هتبلا  یـسوم ! يا  دومرف :

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینامیم و  هدنز  وت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  باوخ  نیا  دومرف : نیـسح . درک : ضرع  دوب ؟ هچ  تداماد  مسا  تسا .
مانمه هک  ره  سپ  ینکیم ، ترایز 

343 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. درک دهاوخ  ترایز  ار  وا  ادخ  تساوخ  هب  دریگب  شوغآ  رد  ار  نیسح 

لوسر دنزرف  يا  درک : ضرع  ترضح  هب  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يدرم  دیوگیم : یـشرق  هَّللا  دبع  نب  لیعامـسا  [ 448]
هدیشارت يدرم  ای  بوچ  زا  یحبش  ییوگ  مسانشیم و  ار  نآ  هک  متسه  ییاج  رد  هفوک  رهـش  زا  نوریب  رد  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  ادخ !

هاـگن وا  هب  مدوب  ناـساره  هدیـسرت و  هک  یلاـح  رد  نم  دـیامنیم و  نم  هب  ار  دوخ  ریـشمش  تسا و  راوس  نیبوچ  یبـسا  رب  بوـچ  زا  هدـش 
سپـس هدیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  زا  سرتب  سپ  يزاس ،] هابت   ] ییابرب ار  يدرف  یگدـنز  یهاوخیم  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرکیم .

. ياهدیواک شناک  زا  ار  نآ  هدش و  هداد  ملع  وت  هب  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : نخس ] نیا  ندینش  اب   ] درم نآ  دناریمب . ار  وت 
ار دوخ  کلم  دـمآ و  نم  دزن  مناگیاسمه  زا  يدرم  منادرگیم . هاگآ  يدرک  نم  يارب  هک  يریبعت  زا  ار  وت  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  نونکا 

نم زج  یناهاوخ  متـسنادیم  اریز  مروآ ، گنچ  هب  ار  نآ  يزیچان  رایـسب  تمیق  اـب  متفرگ  میمـصت  نم  تشاد و  هضرع  نم  رب  شورف  يارب 
. درادن

: تفگ وا  دیوجیم ؟ يربت  ام  نمشد  زا  درادیم و  تسود  ار  ام  وت  هیاسمه  و  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
ّتین میمصت و  زا  امـش  هاگـشیپ  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  نم  راوتـسا و  ینید  اب  تسا  روهدید  یناسنا  وا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  يرآ 

ار تناما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دشیم ؟ اور  نم  رب  راک  نیا  ماجنا  دوب  یبصان  وا  رگا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  کنیا  منکیم . هبوت  دوخ 
. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  هب  هچ  رگا  نک  در  تسوت  یهاوخریخ  ناهاوخ  هتسناد و  نیما  ار  وت  هک  ره  هب 

هّقح تموکح  نارود  رد  نمؤم  نادرم  تّیعضو 

ار وت  دومرف : ترضح  متسیرگ . مدرک و  هیکت  متسد  رب  متساخرب و  اج  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  دیوگیم : نیعا  نب  کلملا  دبع  [ 449]
امش نیمه  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  منیبب . ار  امش  هّقح  تموکح  مراد  نت  رد  ییورین  ات  هک  متشاد  نآ  دیما  مدرک : ضرع  دوشیم ؟ هچ 
امش زا  کی  ره  هب  دبای  ققحت  رما  نیا  رگا  انامه  دینمیا ، ناتاههناخ  رد  امش  دنشکیم و  ار  رگید  کی  ناتنانمـشد  هک  دنکیمن  دونـشخ  ار 

رد امـش  دـنکرب ، نب  زا  ار  اهنآ  دـننزب  اههوک  هب  اهنآ  اب  رگا  هک  ددرگیم  نهآ  ياههراپ  نوچ  ناتیاهلد  دوشیم و  هداد  هدرم  لـهچ  يورین 
نامکاح راگزور ، نآ 

344 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دیشاب نیمز  نارادهنازخ  و 

مغ هودنا و  زا  سپ  شیاشگ 

درکیم و مهرد  ار  دوخ  ناتشگنا  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اهراب  تفگ : هک  درک  تیاور  شردپ  زا  هرتنع  نب  نوراه  [ 450]
دندش كاله  روهظ ] رما  رد   ] ناگدننکباتش دومرفیم : سپـس  و  وش ، خارف  وش و  گنت  وش و  گنت  وش و  خارف  دومرفیم : ایند  هب  باطخ 

دنگوس دنوادخب  قح ، هب  هدنام . ياج  هب  اهنآ  تردق  خـیم  رـس  رب  هزیرگنـس  دـنتفای و  تاجن  دـننادیم ] کیدزن  ار  نآ  هک  نانآ   ] نابرقم و 
. دشاب روآ  تفگش  یشیاشگ  مغ  هودنا و  زا  سپ  هک  مروخیم 
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مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ییوگشیپ  کی 

هب اج  نآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ ردقچ  اسیقرق  رهش  امش و  نایم  هلصاف  رسیم ! يا  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : رسیم  [ 451]
زا هک  داد  دـهاوخ  خر  يدادـیور  اج  نآ  رد  يدوزب  هک  نادـب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دراد . رارق  تارف  طش  رانک  رد  تسا و  کیدزن  ام 

. دهدن يور  نآ  يارب  يریظن  تسا  رادیاپ  نیمز  اهنامسآ و  ات  هدادن و  خر  شدننام  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  كرابت  دنوادخ  هک  يزور 
يدوبان هب  اجنآ  رد  سیق  هریت  دندرگ . ریس  نآ  ياههتشک ]  ] زا اوه  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  تشگ و  دهاوخ  ناگدنرپ  ینامهیم  اج  نآ 

. دشابن ناشیا  يرای  يارب  ياهدننکتوعد  دنسریم و 
. ناشکندرگ تشوگ  رس  رب  دییایب  هک  دنک  ادن  يدانم  و  دناهدوزفا : نینچ  نآ  رد  دناهدرک و  تیاور  ار  ثیدح  رگید  رفن  دنچ  دیوگ :

!! دنک مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  هک  یسک 

دوش هتـشارفارب  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ماـیق  زا  شیب  هک  یمچرپ  ره  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وـبا  [ 452]
. دوشیم هدیتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  بحاص 
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مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ییوگشیپ  کی 

ناوارف راتشک  تشک و  ردق  نآ  شیرق  زا  ياهداوناخ  نایم  رد  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ّهبر  دبع  نب  باهـش  [ 453]
رـسپ نیمه  نخـس  نیا  زا  نم  دوصقم  هک  ییوگن  باهـش ! يا  دومرف : سپـس  دریذـپن . وا  دـنناوخب و  تفالخ  هب  ار  اـهنآ  زا  يدرم  هک  دوش 

. دوب ناشیا  مه  ترضح  دوصقم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  دیوگیم : باهش  دنتسه . میاهومع 

رکب وبا  اب  تعیب  زا  سپ  مدرم ، يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یشیدنا  تحلصم 

تعیب تسد  رکب  وبا  اـب  دـندرک و  ار  هچنآ  دـندرک  مدرم  هکنآ  زا  سپ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  [ 454]
دوخ يارب  یـشیدنا  حالـص  رگم  دـنک  توعد  شیوخ  تماما  هب  ار  مدرم  هکنیا  زا  دـشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ریگولج  یلماع  دـنداد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  تلاسر  دـنوادخ و  یگناگی  هب  دـنوش و  تسرپ  تب  زاب  دـندرگرب و  مالـسا  زا  ادابم  هکنیا  زا  سرت  مدرم و 
ّلک زا  دراداو  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دزاسب  ناشرادیاپ  دناهدرک  هک  يراک  رب  ار  اهنآ  تشاد  تسود  رتشیب  ترـضح  هکنیا  دنهدن و  یهاوگ  مّلس 

هتـسنادن و دـندرکن و  ار  راک  نیا  هک  یناسک  دـندش و  كاله  دـنتخادرپ  لامعا  نیا  باکترا  هب  هناهاگآ  هک  نانآ  دـنباترب و  يور  مالـسا 
نوریب مالـسا  زا  ار  اهنآ  تشگن و  اهنآ  رفک  بجوم  يراک  نینچ  دندرک  يوریپ  نارگید  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ینمـشد  چـیهیب 

. تفاین يرای  چیه  هچ ، درک ، تعیب  رابجا  يور  زا  تشاد و  ناهنپ  ار  شیوخ  رما  مالّسلا  هیلع  یلع  ببس  نیمه  هب  دربن و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  تلحر  زا  سپ  مدرم  دادترا  رد  ثیدح  ود 

مدرم مییوگیم : ام  هک  دنـسارهیم  نخـس  نیا  زا  مدرم  انامه  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگیم : ریـصق  میحرلا  دـبع  [ 455]
نارود هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  مدرم  اـنامه  میحّرلا ! دـبع  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـندش . دـترم 

ياهزجر نامه  دـندرک و  تعیب  هدابع  نب  دعـس  اب  اـهنآ  دـنتفرن ، یتسرد  هار  هب  یلو  دـنتفرگ  هراـنک  هنیدـم  راـصنا  دنتـشگزاب و  ّتیلهاـج 
ار ّتیلهاج 
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. تسا هدنار  دورطم و  تنمشد  هتخیر و  تاهناش  يور  تیوسیگ  ود  هک  دیما  هیام  ییوت  دعس ! يا  دنتفگیم : دندرکیم و  رارکت 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : ضاّقن  يایرکز  [ 456]
ارف شیوخ ] يوس  هب   ] ار مدرم  رکب  وبا  انامه  و  دندرکیم ، يوریپ  هلاسوگ  زا  یعمج  نوراه و  زا  ياهراپ  هک  دـندش  ییاهنامه  نانوچ  مّلس 
هب لمع  زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـناوخ و  ارف  شیوخ ] يوس  هب   ] ار مدرم  زین  رمع  و  درکن ، نآرق  هب  لمع  زج  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـناوخیم و 

تسین یسک  لاّجد  روهظ  ماگنه  ات  درکن و  نآرق  هب  لمع  زج  مالّسلا  هیلع  یلع  دناوخ و  شیوخ ] يوس  هب   ] ار مدرم  نامثع  و  درکن ، نآرق 
توغاـط زج  شبحاـص  دزارفارب  یهارمگ  شفرد  سک  ره  و  دـنک ، ادـیپ  وریپ  ياهراـپ  هکنآ  رگم  دـناوخارف  شیوخ  يوـس  هب  ار  مدرم  هک 

. دوب دهاوخن 

هنع هَّللا  یضر  رذ  وبا  مالسا  ناتساد 

نآ میوگن ؟ امش  يارب  ار  ناملـس  رذ و  وبا  ندش  ناملـسم  نایرج  ایآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  [ 457]
، ّرس هّرد  رد  رذ  وبا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دروآ . مالسا  هنوگچ  رذ  وبا  وگب  اما  مینادیم  هک  ار  ناملس  مالسا  تفگ : یبدایب ] رس  زا   ] درم

نآ سپ  دـنار ، ار  گرگ  دوخ  یتسدـبوچ  اـب  رذ  وـبا  درب ، هلمح  اهنادـب  شنادنفـسوگ  تسار  تمـس  زا  یگرگ  هک  دـینارچیم  دنفـسوگ 
نیا رد  ماهدیدن . وت  زا  رتدب  رتدـیلپ و  یگرگ  نم  تفگ : گرگ  نآ  هب  سپـس  دـنار و  ار  وا  هرابود  رذ  وبا  دـمایب و  پچ  تمـس  زا  گرگ 

داتـسرف و اهنآ  يوس  هب  يربمایپ  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دنتـسه  هّکم  مدرم  نم  زا  رتدب  دنگوس  ادخب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  گرگ  ماگنه 
: تفگ شرسمه  هب  تسشن و  رذ  وبا  شوگ  رد  نخس  نیا  دنتفگ . شیازسان  دندرک و  بیذکت  ار  وا  اهنآ 

نیقی دوب  هداد  گرگ  هک  يربخ  تحـص  زا  ات  دـش  هناور  هّکم  يوس  هب  هدایپ  ياپ  اب  سپـس  روایب و  ارم  ياـصع  بآ و  کـشم  نیجروخ و 
ولد دمآ و  مزمز  هاچ  رس  یگنشت  اب  دوب  هدش  هتفوک  هتسخ و  نوچ  و  دش . دراو  هّکم  هب  امرگ  تقو  رد  ات  درپس  هر  نانچمه  وا  دنک . لصاح 

ییامنهار هتفگ  گرگ  هچ  نادـب  ارم  نایرج  نیا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : دوخ  اـب  وا  دـمآ . نوریب  ریـش  بآ  ياـج  هب  تخادـنا و  هاـچ  رد  ار 
. تسا قح  ماهدمآ  نآ  یپ  رد  هچنآ  هک  دنامهفیم  دنکیم و 
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هتفگ گرگ  هک  روط  نامه  دندوب و  هدز  هقلح  مه  رود  هک  دید  ار  شیرق  زا  یهورگ  اج  نآ  رد  دـمآ . دجـسم  هشوگ  هب  دیـشون و  ار  ریش 

رد هک  یتقو  ات  دندادیم  شمانشد  دنتفگیم و  نخس  ترضح  نآ  زا  نانچمه  دنتفگیم و  ازسان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دوب 
بلاط وبا  دندش و  شوماخ  اهنآ  دمآ . شیومع  هک  دیـشاب  تکاس  دـنتفگ : دـندید  ار  وا  هک  نیمه  دـمآرد . دجـسم  زا  بلاط  وبا  زور  رخآ 

شایپ رد  متساخرب و  وا  اب  مه  نم  دیوگیم : رذ  وبا  تساخرب . اج  زا  سپس  دیسر و  نایاپ  هب  زور  ات  تفگ  نخس  ناشیا  اب  دمآ و  اهنآ  دزن 
اب تفگ : تسا . هدش  هتخیگنارب  امـش  نایم  رد  هک  مهاوخیم  ار  يربمایپ  متفگ : وگب . ار  تزاین  تفگ : درک و  نم  هب  يور  بلاط  وبا  متفر .

هکنآ رگم  دـهدن  ینامرف  نم  هب  مهن و  وا  رایتخا  رد  ار  شیوخ  منک و  شقیدـصت  مروآ و  نامیا  وا  هب  مهاوخیم  متفگ : يراد ؟ راـکچ  وا 
. مربب وا  شیپ  ار  وت  ات  ایب  نم  دزن  تقو  نیمه  ادرف  تفگ : يرآ . متفگ : ینکیم ؟ ار  راک  نیا  یتسارب  تفگ : مرب . شنامرف 

هَّللا یّلـص  ربمایپ  زا  نانچمه  نانآ  متفر و  شیرق  دزن  هرابود  دیـسر  رگید  زور  نوچ  مدرکرـس و  دجـسم  رد  ار  بش  نآ  دـیوگیم : رذ  وبا 
: دـنتفگ رگید  کی  هب  دـندید  ار  وا  نوچ  و  دـش ، ادـیپ  بلاط  وبا  هکنیا  ات  دـندرکیم  شراثن  ازـسان  دـنتفگیم و  نخـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رد نم  تساخرب و  اج  زا  هک  یماگنه  ات  تفگ  نخس  اهنآ  اب  بلاط  وبا  دندیشک . تسد  نخس  زا  اهنآ  دمآ و  شیومع  هک  دیـشاب  شوماخ 

: متفگ وگب . ار  تزاین  تفگ : مدرک . مالس  وا  هب  متفر و  شلابند  هب 
؟ يراد راکچ  وا  اب  تفگ : منیبب . هدش  هتخیگنارب  امش  نایم  رد  هک  ار  يربمایپ  مهاوخیم 
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: تفگ مرب . شنامرف  هکنآ  رگم  دـهدن  نم  هب  ینامرف  منک و  هضرع  وا  هب  ار  دوخ  منک و  شقیدـصت  مروآ و  نامیا  وا  هب  مهاوخیم  متفگ :
: تفگ يرآ . متفگ : ینکیم ؟ ار  راک  نیا  اعقاو 

. ایب نم  هارمه 
تزاـین تفگ : نم  هب  هزمح  متـسشن . مدرک و  مالـس  وا  هب  نم  دوـب . نآ  رد  هزمح  هک  درب  ياهناـخ  هب  ارم  وا  مداـتفا و  هار  هـب  وا  یپ  رد  نـم 

وا هب  مهاوخیم  متفگ : يراد ؟ راکچ  وا  اـب  تفگ : تسا . هدـش  هتخیگنارب  امـش  ناـیم  رد  هک  منیبب  ار  يربماـیپ  مهاوخیم  متفگ : تسیچ ؟
. مرب شنامرف  هکنآ  رگم  دهدن  نم  هب  ینامرف  مهن و  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  منک و  شقیدصت  مروآ و  نامیا 

رذ وبا  تسادخ ؟ هداتسرف  دمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  یهدیم  یهاوگ  تفگ : هزمح 
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: تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  متسشن . مدرک و  مالس  نم  دوب ، نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دربیم  ياهناخ  هب  ارم  وا  و  مداد ، یهاوگ  نم  تفگ :
وا هب  مهاوخیم  متفگ : يراد ؟ راکچ  وا  اب  تفگ : منیبب . هدـش  هتخیگنارب  امـش  نایم  رد  هک  ار  يربماـیپ  مهاوخیم  متفگ : تسیچ ؟ تزاـین 

دّمحم تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  یهدیم  یهاوگ  تفگ : مرب . شنامرف  هکنآ  رگم  دهدن  نم  هب  ینامرف  منک و  شقیدصت  مروآ و  نامیا 
ربمایپ هک  درب  ياهناخ  هب  ارم  وا  سپ  تسادـخ . هداتـسرف  دّـمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ : تسادـخ ؟ هداتـسرف 

؟ تسیچ تزاین  دومرف : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  متسشن . مدرک و  مالس  نم  دوب ، نآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
: مدرک ضرع 

؟ يراد راکچ  وا  اب  دومرف : منیبب . هدش  هتخیگنارب  امش  نایم  رد  هک  ار  يربمایپ  مهاوخیم 
یهاوگ دومرف : سپ  مرب . شنامرف  هکنآ  رگم  دـهدن  ناـمرف  يزیچ  هب  ارم  منک و  شقیدـصت  مروآ و  ناـمیا  وا  هب  مهاوخیم  مدرک : ضرع 

هداتـسرف دّمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ : نم  تسادخ ؟ هداتـسرف  دّمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ  هک  یهدیم 
. تسادخ

سپ درادن . وت  زج  یثراو  هتشذگرد و  تیومع  رسپ  هک  ورب  ترهـش  هب  رذ ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
رـسپ لام  تشگزاب و  رذ  وبا  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددرگ . راکـشآ  ام  راـک  اـت  ناـمب  تاهداوناـخ  دزن  ریگرب و  ار  وا  ییاراد 

. تشگ راکشآ  ربمایپ  راک  هک  یتقو  ات  درب  شاهداوناخ  دزن  تفرگرب و  ار  شیوخ  يومع 
درم نآ  ياهدینـش ؟ هک  ار  ناملـس  ناتـساد  اما  و  هنع ، هَّللا  یـضر  وا  مالـسا  رذ و  وبا  تشذگرـس  دوب  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

. دومرفن نایب  شیارب  وا  یبدایب  ببس  هب  ياهدینش و  هک  ار  نآ  دومرف : وگب . میارب  مه  ار  ناملس  ناتساد  مدرگ  تیادف  تفگ :

یگنج ریسا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  راتفر 

يریـسا هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ناراوس  ار  لاثا  نب  ۀمامث  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  [ 458]
یّلص مرکا  ربمایپ  سپ  نادرگ . هریچ  همامث  رب  ارم  ایادخ  هک  دوب  هدرک  اعد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نآ  زا  شیپ  دنتفرگ و 

تروص نیا  رد  تفگ : همامث  مشکب . ار  وت  هکنیا  مزاسیم : ّریخم  هس  نیا  زا  یکی  شنیزگ  هب  ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. ياهتشک ار  یگرزب  درم 

349 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تدازآ مهن و  ّتنم  وت  رب  هکنآ  موس  تفای . یهاوخ  اهبنارگ  دنمشزرا و  ارم  تروص  نیا  رد  تفگ : همامث  مناتسب . هیدف  وت  زا  هکنآ  رگید 

ّتنم وت  رب  نم  سپ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تفای . یهاوخ  دوخ  نادردق  ارم  تروص  نیا  رد  تفگ : همامث  مزاس .
نآ دـنگوس  ادـخب  تسوا ، هداتـسرف  دـمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوـگ  نم  تفگ : هماـمث  مزاـسیم . تدازآ  مهنیم و 
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. مهد یهاوگ  نآ  هب  متسناوتیمن  مدوب  دنب  رد  هک  ماگنه  نآ  یلو  ییادخ  ربمایپ  وت  هک  متسناد  مدید  ار  وت  هک  ماگنه 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  زا  یناتساد 

دمآ ایند  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماـگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ریـصب  وبا  [ 459]
نب ورمع  یبا  نب  ةزجو  وبا  ماشه ، نب  مصاع  هریغم ، نب  دیلو  هریغم ، نب  ماشه  اهنآ  نایم  رد  هک  شیرق  زا  یهورگ  دزن  باتک  لها  زا  يدرم 

: تفگ هن . دنتفگ : دوشگ ؟ ناهج  هب  هدید  يدازون  امش  نایم  رد  بشید  ایآ  تفگ : دمآ و  دندشیم  هدید  هعیبر  نب  ۀبتع  هّیما و 
لها يرتسکاخ و  گنر  هب  دراد  ندب  رد  یلاخ  تسا و  دمحا  وا  مان  هک  دشاب  هدوشگ  ناهج  هب  هدـید  يدازون  نیطـسلف  رد  دـیاب  نیا  رب  انب 

درگ زا  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  اهنآ  تسا . هدشن  امش  هرهب  دازون  نیا  دنگوس  ادخب  نایشیرق ! يا  دنوش . دوبان  وا  تسد  هب  دوهی  باتک و 
سپ تسا ، هدمآ  ایند  هب  يدازون  بلّطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  هناخ  رد  هک  دندش  هاگآ  دنتخادرپ و  واک  دـنک و  هب  دـندش و  هدـنکارپ  درم  نآ 

: دنتفگ دندید و  ار  وا  دنتشگ و  درم  نآ  لابند  هب 
ای دمآ  ایند  هب  متفگ  امش  هب  ار  عوضوم  نیا  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپ : درم  نآ  تسا . هدوشگ  ناهج  هب  هدید  يدازون  ام  نایم  رد  دنگوس  ادخب 

. شمنیبب ات  دیربب  وا  دزن  ار  ام  تفگ : ییوگب . ام  هب  ار  نخس  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دنتفگ : نآ ؟ زا  سپ 
: تفگ هنمآ  منیبب . ار  وا  ات  روایب  شیپ  ار  تدازون  دنتفگ : دندمآ و  هنمآ  وا  ردام  دزن  اهنآ 

نامسآ هب  دوخ  رس  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  ود  وا  دنوشیم ، هداز  رگید  نادنزرف  هک  هنوگ  نآ  یلو  دش  هداز  نم  رـسپ  دنگوس  ادخب 
: درکیم ادن  نامسآ  رد  یفتاه  مدینش  مدرک و  هدهاشم  ار  يرصب  ياهخاک  نم  هک  تساخرب  وا  زا  يرون  سپس  تسیرگن ، نادب  درب و  الاب 

350 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دّمحم مهدیم و  هانپ  هناگی  يادـخب  يدوسح  ره  ّرـش  زا  ار  وا  يوگب : يداهن  نیمز  رب  ار  وا  نوچ  سپ  يدازب  ار  ناـمدرم  رورـس  وت  اـنامه 

هک نیمه  دـنادرگرب و  ار  كدوـک  تسیرگن و  وا  هب  درم  نآ  دروآ . درم  نآ  دزن  ار  وا  هنمآ  رواـیب و  نم  دزن  ار  وا  تفگ : درم  نآ  شماـنب .
. داتفا نیمز  رب  شوهیب  داتفا  وا  هناش  ود  نایم  لاخ  هب  شمشچ 

نوریب هنمآ  دزن  زا  اهنآ  هک  نیمه  دـنادرگ . كرابم  وت  يارب  ار  دازون  نیا  دـنوادخ  دـنتفگ : دـندرب و  شردام  دزن  دـنتفرگ و  ار  دازون  اـهنآ 
زا زیخاتـسر  زور  ات  لیئارـسا ، ینب  تّوبن  تفگ : دوب ؟ یلاح  هچ  نیا  داب  تیاو  دنتفگ : درم  نآ  هب  نارـضاح  دـمآ . شوه  هب  درم  نآ  دـنتفر 
هک يدرم  نآ  دندش . داش  نخـس  نیا  ندینـش  زا  شیرق  دزاس . دوبان  ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  نامه  كدوک  نیا  دنگوس  ادخب  تفرب ، نایم 
وبا دنیوگب . نخس  نآ  زا  رتخاب  رواخ و  هک  دربب  امش  رب  یـشروی  نانچ  دنگوس  ادخب  دیوشیم !؟ داش  تفگ : ناشیدب  دید  ار  شیرق  يداش 

: تفگ نایفس 
. تسا هدرب  شروی  دوخ  رهش  مدرم  هب  تسین ، يزیچ 

دسا تنب  همطاف  هب  بلاط  وبا  تراشب 

رادـیدپ بهو  رتخد  هنمآ  رد  لمح  عضو  راثآ  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ملاـس  نب  طابـسا  [ 460]
سپ درک . لمح  عضو  ات  دوب  وا  اب  نانچمه  دـمآ و  وا  دزن  بلاط  وبا  رـسمه  دـسا  رتخد  همطاـف  تفرگ  ربماـیپ ، ندـییاز  درد  ار  وا  تشگ و 

: تفگ ینیبیم ؟ هچ  وت  تفگ : وا  منیبیم ؟ نم  هک  ینیبیم  ار  يزیچ  نامه  ایآ  تفگ : يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی 
: تفگ دش و  دراو  ناشیا  رب  بلاط  وبا  دنتفگیم  نخس  اهنآ  هک  لاح  نیمه  رد  و  تسا . هدناشف  وترپ  برغ  قرش و  نایم  هک  منیبیم  يرون 

؟ دیاهدرک تفگش  هچ  زا  دوشیم  هچ  ار  امش 
بلاط وبا  يرآ . تفگ : همطاـف  مهدـن ؟ هدژم  وت  هب  اـیآ  تفگ : وا  هب  بلاـط  وبا  و  درک . هاـگآ  ار  بلاـط  وبا  دوب  هدـید  هک  يرون  زا  همطاـف 
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. دوب دهاوخ  دازون  نیا  نیشناج  هک  دییاز  یهاوخ  يدازون  يدوزب  وت  هک  شاب  هاگآ  تفگ :
351 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دیدح هروس  زا  هیآ 11  لیوأت 

: هفیرش هیآ  نیا  هراب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  يدرم  [ 461]
. ناراکهبت تلود  رد  تسا  ماما  هب  نتسویپ  نآ  زا  دوصقم  دومرف : « 1  » ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهل  َو  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

نمؤم ءاجر  فوخ و 

رب ییوگ  هک  دساره  نانچ  يادخ  زا  هک  دزس  ار  نمؤم  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : فیرط  نب  نانس  [ 462]
هک تسا  هنوگ  نامه  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  دومرف : سپس  تسا ، سودرف  لها  زا  ییوگ  هک  درب  دیما  نانچ  ار  وا  تسا و  فرـشم  شتآ 

. ّرش ّرش ، رگا  دروآ و  شیپ  ریخ  شیارب  درب  ریخ  نامگ  ودب  رگا  دربیم ، نامگ  وا  هب  هدنب 

ناهارمه ترفاسم و  بادآ  نایب  رد 

. دیـسر ترـضح  تمدخ  هب  یکیپ  هنیدـم  زا  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هکم  رد  نم  دـیوگیم : رباج  نب  لیعامـسا  [ 463]
وت هب  نوماریپ  نیا  رد  يزیچ  رتشیپ  رگا  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  متسین . یـسک  اب  تفگ : یتسه ؟ هک  هارمه  هب  هدومرف : وا  هب  ترـضح 

کی ناتـسود  نت  راـهچ  هس و  و  ناطیـش ، ود  نت  ود  و  تسا ، ناطیـش  کـی  نت  کـی  دومرف : سپـس  مدرکیم و  تبدا  یبوخب  مدوـب  هتفگ 
. دنرگید

و تسا ، راهچ  ادخ  دزن  نارفسمه  ددع  نیرتهب  تسا : هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 464]
. دیآ دیدپ  یگتخیمآ  مه  رد  دباییم  ینوزف  رفن  تفه  زا  اهنآ  رامش  رگا 

هیلع و هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  هلمج  زا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  [ 465]
هک نکم  رفس  گنهآ  اهنت  دومرف : وا  هب  هک  دوب  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مّلس  هلآ و 

______________________________

(. هیآ 11 دیدح / هروس  ( »؟ دشاب هتشاد  دنمجرا  یشاداپ  دیازفیب و  وا  يارب  ار  نآ  ادخ  و  دهد ، وکین  ماو  دنوادخب  هک  تسیک  ( » 1)
352 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنور رفـس  هب  رفن  ود  رگا  و  تسا ، هارمگ  دور  رفـس  هب  اهنت  يدرف  هاگ  ره  یلع ! يا  تسا . رترود  رفن  ود  زا  وا  تسا و  رفن  کی  اـب  ناـطیش 
هب ینارفاسم  هک  تسا  هدومرف  تایاور  یخرب  رد  و  دنوریم . رامش  هب  یعومجم  رگید  دنور  رفس  هب  رفن  هس  رگا  و  دوب ، دنهاوخ  هارمگ  ود 

. دنیآیم رامش 
وا هب  هک  دوب  نیا  هلمج  زا  شرسپ  هب  نامقل  ياهشرافس  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسیع  نب  داّمح  [ 466]

هچنآ وراد  زا  و  رادرب ، هارمه  ار  دوخ  زودلاوج  خن و  نزوس و  بآ ، کشم  همیخ ، همامع ، شفک ، ریـشمش ، رفـس ، رد  مزیزع ! رـسپ  تفگ :
. ادخ زا  ینامرفان  رد  رگم  شاب  وسمه  قفاوم و  نارفسمه  اب  اهراک  رد  و  شاب ، هتشاد  دوخ  هارمه  دیآیم  تنارفسمه  وت و  راک  هب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ناشیا  مالّـسلا و  مهیلع  شناردـپ  زا  لقن  هب  وا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  [ 467]
. دنیزگرب کین  شاهشوت  دوریم  رفس  هب  نوچ  هک  تسا  درم  تفارش  زا  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور 

نوچ هک  دوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هویـش  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  [ 468]
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. هدش نیریش  هدادوب و  ياهتوواق  رکش و  ماداب ، نوچمه  ییاههشوت  تفرگیمرب ؛ اههشوت  نیرتهب  زا  درکیم  هرمع  جح و  رفس  گنهآ 

ایند ییافویب  رد 

: دومرف تخادنا و  نم  دزن  هماج  دنچ  ترضح  نآ  مدش . بایفرش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور  دیوگیم : حیبص  نب  دیلو  [ 469]
ار سینخ  نب  یّلعم  دنوادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  متساخ و  اپ  هب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  نم  نک . ات  دوخ  يات  نامه  هب  ار  اهنیا  دیلو ! يا 

سپـس ماما  هداتفا . وا  دای  هب  هدرک و  دـننام  سینخ  نب  یّلعم  نداتـسیا  هب  ارم  نداتـسیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  مدرک  نامگ  نم  دـنک . تمحر 
سپ دنادرگیم و  هریچ  شتسود  رب  ار  شنمـشد  نآ ، رد  دنوادخ  هک  تسا  ياهدکالب  ایند  انامه  ایند ، نیا  رب  فأ  ایند ، نیا  رب  فأ  دومرف :

تسد اب  و  اج ، نیا  دومرف : تساجک ؟ ارس  نیا  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  تسین . نینچ  هک  تسا  شیپ  رد  ییارس  نآ  زا 
353 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. درک هراشا  نیمز  هب 

نایعیش ناهانگ  شزیر 

شود زا  ار  ناهانگ  هک  دراد  یناگتشرف  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه  دمحم ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 470]
َو ْمِهِّبَر ...  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  هک ... : تسا  یهلا  هدومرف  ناـمه  نیا  و  تخرد ، زا  ار  گرب  نازخ ، داـب  هک  ناـنچ  دـنزیریم  ورف  اـم  ناـیعیش 

. درادن امش  زج  دوصقم  نخس  نیا  زا  ادخ  و  « 1  ... » اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَی 

ییاهنت هب  ادخ  دای  رد 

هراب رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : نم  هب  تشاد  نیدت  رد  ار  عضو  نیرتهب  هک  ینامز  نآ  رد  باّطخلا  وبا  دـیوگیم : هرارز  [ 471]
نوچ ینعی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  و  مدیـسرپ ، « 2  ... » ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْـشا  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  هفیرـش : هیآ  نیا 

هب هک  یناسک  بلق  تسا  هداد  ار  نانآ  زا  يرادربنامرف  روتـسد  دنوادخ  هک  دمحم  لآ  زا  یناسک  يربنامرف  هراب  رد  دوش  دای  ییاهنت  هب  ادخ 
. دنوش داش  مّرخ و  هاگانب  هداد  نامرف  اهنآ  تعاط  هب  دنوادخ  هک  یناسک  هب  دنوش  يروآدای  هاگ  ره  و  دبای ، رّفنت  دنتسین  دقتعم  ترخآ 

دنکیم لقن  « 3  ... » ٍتاِملَک ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  هفیرش : هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  همثلک  نب  ریثک  [ 472]
نیرتـهب وـت  هک  زرماـیب  ارم  سپ  مدرک ، متـس  دوـخ  هب  مردـنا و  تشیاتـس  هب  نم  ایادـخ و  وـت  یهّزنم  وـت ، زج  تسین  يدوـبعم  دوـمرف : هـک 

ارم هبوت  مدیزرو ، متس  دوخ  هب  مدرک و  دب  مردنا ، وت  ساپـس  هب  نم  ایادخ و  راب  وت  یهّزنم  وت ، رگم  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  ياهدنزرمآ ،
. ینابرهم ریذپ و  هبوت  رایسب  اریز  ریذپب 

______________________________

(. هیآ 7 نمؤم / هروس  « ) دننک شزرمآ  بلط  نانمؤم  يارب  دنیوگ و  حیبست  دوخ  راگدرورپ  شیاتس  هب  ( » 1)
(. هیآ 45 رمز / هروس  « ) دوش هدنمر  دنرادن  نامیا  زیختسر  زور  هب  هک  یناسک  ياهلد  دوش  دای  ییاهنت  هب  ادخ  نوچ  و  ( » 2)

(. هیآ 37 هرقب / هروس  « ) تفایرد ار  تاملک  شیادخ  ار  مدآ  سپ  ( » 3)
354 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نیـسح و نسح و  یلع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  قـح  هب  وا  زا  دوـمرف : هفیرـش  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  يرگید  تیاور  رد  و 
. درک تساوخرد  مالّسلا  مهیلع  همطاف 
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نیمز اهنامسآ و  توکلم  ندید  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  یناتساد 

ار يدرم  دـید  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  میهاربا  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریـصب  وبا  [ 473]
وا درک و  نیرفن  زین  ار  وا  دید  انز  لاح  رد  ار  يرگید  درم  سپـس  درمب ، درم  نآ  درک و  نیرفن  درم  نآ  رب  دـنکیم و  انز  هک  درک  هدـهاشم 

باجتسم وت  ياعد  میهاربا ! يا  هک : داتسرف  یحو  وا  هب  مانالاو  دنوادخ  سپ  دندرمب . اهنآ  درک و  ناشنیرفن  نانچمه  رفن  هس  ات  و  درمب ، زین 
هنوـگ هس  هب  ار  مقیـالخ  نم  اـنامه  مدرکیمن . قـلخ  ادـتبا  زا  ار  اـهنآ  متـساوخیم  نم  رگا  هچ ، نکم ، نیرفن  نـم  ناگدـنب  رب  سپ  تـسا 

ار نم  زج  هک  ياهدنب  و  مهدیم ، کین  شاداپ  ياهدنب  نینچ  هب  نم  هک  دریگیمن  نم  زابنا  ار  يزیچ  دتـسرپیم و  ارم  هک  ياهدنب  مدـیرفآ :
. دتسرپیم ارم  هک  منیرفآیم  ار  یسک  وا  تشپ  زا  یلو  دتسرپیم  ارم  ریغ  هک  ياهدنب  و  مهدن ، تسد  زا  زین  ار  وا  هک  دتسرپیم 

و تـشاد ، رارق  یکـشخ  رد  نآ  زا  یمین  بآ و  رد  نآ  زا  یمین  هـک  دـید  ار  يرادرم  اـیرد  لـحاس  رد  درک و  یهاـگن  نآ  زا  سپ  مـیهاربا 
دننکیم و هلمح  رگید  کی  هب  دندرگیمزاب و  سپـس  دنروخیم و  دراد  رارق  ایرد  رد  هک  ار  وا  همین  دنیآیم و  هک  دید  ار  ایرد  ناگدنرد 
ار رگید  کی  دـنربیم و  شروی  رگید  کی  هب  مه  اهنآ  دـنروخیم و  نآ  زا  دـنیآیم و  یکـشخ  ناگدـنرد  هاـگ  نآ  دـنروخیم و  ار  مه 

داـعم زور  رد  هنوـگچ  تفگ : «، 1  ... » یتْوَْـملا ِیُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  تـفگ ... : دـش و  تفگـش  رد  دـید  هـچنآ  زا  مـیهاربا  دـنروخیم .
همه هک  نانچمه  ینعی  «، 2  ... » ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاق  دناهدروخ ... ؟ ار  رگید  کی  هک  ینکیم  هدنز  ار  یتاناویح 

، مرگنب دوخ  مشچ  هب  زین  ار  تقیقح  نیا  منیبیم  مشچ  هب  ار  زیچ 
______________________________

(. هیآ 260 هرقب / هروس  « ) ینکیم هدنز  يار  ناگدرم  هنوگچ  هد  مناشن  ایادخ  ( » 1)
(. هیآ 260 هرقب / هروس  « ) دریگ مارآ  ملد  هکنآ  يارب  نکیل  يرآ ، تفگ : يدرواین ؟ نامیا  ایآ  تفگ : ( » 2)

355 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
رد رگید  کی  اب  نک و  هعطق  هعطق  ار  اـهنآ  ینعی  « 1  ... » ًاءْزُج َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاق  ... 

یلَع ْلَـعْجا  َُّمث  درک ... ، نینچ  وا  دزیمآ و  مهرد  دـناهدروخ  ار  رگید  کـی  هک  ناگدـنرد  نیا  نت  رد  رادرم  نیا  تشوگ  هچناـنچ  زیمآ  مه 
. دوب هد  اههوک  نآ  رامش  دندمآ و  شدزنب  دناوخ  ار  اهنآ  میهاربا  نوچ  و  «، 2  ... » ًایْعَس َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک 

امرگ امرس و  تّلع 

يا دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دیآیم ؟ دیدپ  هچ  زا  امرس  امرگ و  هک  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نامیلـس  [ 474]
هاگ هب  نیا  دیآیم و  دورف  لحز  دریگیم  جوا  خیّرم  هاگ  ره  سپ  درس ، تسا  ياهراتس  لحز  مرگ و  تسا  ياهراتس  خیّرم  انامه  بویا ! ابا 

ات هام  هس  لوط  رد  دیآ  دورف  هجرد  کی  لحز  دریگ  جوا  هجرد  کی  خیّرم  هاگ  ره  ینعی  دنوریم  شیپ  عضو  نیمه  هب  ود  نیا  دشاب . راهب 
خیّرم هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  و  دـیامیپیم ، ار  دوخ  طاـطحنا  هجرد  نیرخآ  لـحز  دـسریم و  دوخ  عاـفترا  يـالعا  دـح  هب  خـیّرم  هکنآ 

دریگ و عافترا  لحز  دسر  ارف  زییاپ  لوا  دوش و  يرپس  ناتسبات  رخآ  نوچ  و  دبای ، تدش  امرگ  ماگنه  نیا  رد  و  ددرگیم ، راکـشآ  یبوخب 
ات دـیآیم  دورف  هجرد  نامه  هب  خـیّرم  دریگیم  جوا  لحز  هک  ياهجرد  ره  ینعی  دـنوریم  شیپ  ناـنچمه  دزاـغایب و  ار  دوخ  دورف  خـیّرم 

دنور نیا  و  دوشیم ، راکـشآ  لحز  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و  دوخ ، جوا  تیاهن  هب  لحز  دسریم و  دوخ  دورف  يالعا  دح  هب  خیّرم  هکنآ 
نآ ردـق  ره  دـیآ و  دورف  کی  نیا  دریگ  جوا  کی  نآ  ردـق  ره  و  دریگ ، تدـش  امرـس  ور  نیا  زا  و  تسا ، زییاپ  نایاپ  ناتـسمز و  زاغآ  رد 

ناتسمز ياهزور  زا  يزور  و  تسا ، هام  نآ  ببس  هک  نادب  دشاب  درس  ناتسبات  ياهزور  زا  يزور  رگا  سپ  دریگ ، جوا  کی  نیا  دیآ  دورف 
ببس دشاب  مرگ 
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______________________________

(. هیآ 260 هرقب / هروس  « ) راذگب یهوک  رب  ار  نآ  زا  ياهراپ  ره  سپس  نک ، هراپ  هراپ  شیوخ  دزن  ریگرب و  ار  هدنرپ  راهچ  دومرف : ( » 1)
(. هیآ 260 هرقب / هروس  « ) دنیآ وت  دزن  ناباتش  ات  ناوخب  ار  اهنآ  هاگنآ  راذگب ، یهوک  رب  ار  نآ  زا  ياهراپ  ره  سپس  ( » 2)

356 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. نایناهج راگدرورپ  هدنب  منم  اناد و  زیزع  دنوادخ  يریگهزادنا  تسا  نیا  تسا . دیشروخ  نآ 

مالّسلا هیلع  یلع  یتسود  تلیضف 

هیلع یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  حاّدـق  نومیم  نب  هَّللا  دـبع  [ 475]
درادـب و تسود  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هدروآ  ياج  هب  ار  شاهفیظو  دریمب  هاـگ  نآ  درادـب و  تسود  ار  وت  هک  ره  یلع ! يا  دومرف : مالّـسلا 
« نامیا  » ياج هب  ياهخسن  رد  و  دیآرب . وا  يارب  نامیا  قزر و  هکنآ  رگم  دور ، ورف  هن  دیاین و  ارف  دیشروخ  و  دشاب ، رظتنم  تسا  هدرمن  زونه 

. تسا هدمآ  رون » »

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یئوگشیپ  کی 

ینامز نم  تّما  رب  هک  ادوز  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  [ 476]
نید دنهاوخن . تسا  دنوادخ  دزن  هک  یکین  شاداپ  راک  نیا  زا  و  دشاب ، ایند  زآ  ببس  هب  نآ  و  وکین ، يدومن  دنبایب و  دب  یتشرـس  هک  دسر 

نوچمه هک  هنوگ  نآ  دروآ  راتفرگ  رفیک  هب  رادرک  نیا  ببـس  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  درادـن . هار  ناـشلد  هب  یـسرت  تسا و  ییاـمندوخ  اـهنآ 
. دهدن ناشخساپ  وا  دنناوخب و  ار  وا  قیرغ  صخش 

نادنمشناد اهقف و  نایم  یساسا  لصا  هس 

هک دوب  نیا  نادنمـشناد  اهقف و  هویـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینوکـس  [ 477]
، دشاب هتشاد  ار  شترخآ  یلوغـشملد  هک  ره  تشادن : یمراهچ  هک  دشیم  هدید  نآ  رد  هلمج  هس  دنتـشاگنیم  ياهمان  رگید  کی  هب  نوچ 

نایم هک  ره  و  دنادرگ ، حالصا  ار  وا  راکشآ  دنوادخ  دشخب ، ناماس  ار  شیوخ  تشرس  هک  ره  و  دشاب ، هدنـسب  ار  وا  يایند  هودنا  دنوادخ 
. دنادرگ حالصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دشخب ، ناماس  ار  دوخ  يادخ  دوخ و 

357 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هنع هَّللا  یضر  رذ  وبا  اب  وگتفگ 

هیلع هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجسم  هب  هنیدم  رد  يدرم  دومرف : هک  دننکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ام  باحـصا  زا  یخرب  [ 478]
ماهرهب وکین  ینیـشنمه  هد و  دـنویپ  بوخ  یمدـمه  اب  ارم  ییاهنت  نک و  لدـب  تفلا  هب  ارم  تشحو  ایادـخ ! تفگ : دـمآرد و  مّلـس  هلآ و  و 

نآ متسه . رذ  وبا  نم  تفگ : وا  یتسیک !؟ وت  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : درک و  مالس  ودب  دید ، دجسم  رخآ  رد  ار  يدرم  ماگنه  نیا  رد  نادرگ .
مدمآرد دجسم  هب  هکنآ  يارب  تفگ : درم  نآ  ینزیم ؟ ریبکت  ارچ  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : درم  نآ  هب  رذ  وبا  ربکا . هَّللا  ربکا . هَّللا  تفگ : درم 

ماهرهب وکین  ینیـشنمه  دناهرب و  مییاهنت  زا  کین  یمدمه  اب  دـشخب و  شمارآ  نم  تشحو  هب  هک  مدرک  اعد  ّلج  ّزع و  يادـخ  هاگرد  هب  و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  هچ  مشاـب  وت  يارب  ینیـشنمه  نینچ  هک  میوت  زا  رتراوازـس  ندز  ریبکت  هب  نم  تفگ : رذ  وبا  دـنادرگ .

هدنب يا  یلو  ددرگ ، هدوسآ  قیالخ  باسح  زا  دنوادخ  ات  میشاب  یغاب  رانک  رد  زیختـسر  زور  هب  امـش  نم و  دومرف : هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و 
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. تسا هدرک  عونمم  ار  نم  اب  ینیشنمه  نامثع ]  ] ناطلس هک  زیخرب  نم  رانک  زا  ادخ 

هدنیآ رد  شتّما  عضو  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نداد  ربخ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشیا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  [ 479]
لاح دنناوخیم و  ناملسم  ار  دوخ  مدرم ، یمان . زج  مالسا  زا  دنامن و  راگدای  هب  یناشن  زج  نآرق  زا  هک  درذگ  مدرم  رب  ینامز  دومرف : مّلس 

زا هنتف  دنتسه ، نامـسآ  ریز  ياهقف  نیرتدب  نانآ  ياهقف  تیاده ، زا  یهت  یلو  تسابیز  نانآ  ياهدجـسم  مالـسا . هب  دنرترود  همه  زا  هکنآ 
. دراد تشگزاب  اهنآ  دوخ  يوس  هب  دوشیم و  رداص  اهنآ  دزن 

ینادـناخ ام  دومرفیم : هک  مدینـش  دوب  ناسارخ  رد  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  دـیوگیم : دـیزی  نب  نیـسح  نب  دـمحم  [ 480]
مه يرگید  هملک  هک  دوب  دقتعم  يوار  و  میاهدرب . ثرا  هب  دواد  نادناخ  زا  ار  ساپـس  رکـش و  بوقعی و  نادناخ  زا  ار  تشذـگ  هک  میتسه 

نادناخ زا  ار  ییابیکش  ربص و  تسا : هدومرف  دیاش  متفگ : وا  هب  طابسا ] نب  یلع   ] نم هدرک و  شومارف  وا  هک  هدوب 
358 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هب ار  ياهلمج  نینچ  نم  هکنیا  دیوگیم : طابسا  نب  یلع  دشاب . نینچ  هک  دیاش  تفگ : خساپ  رد  نیـسح  نب  دّمحم  میاهدرب . ثرا  هب  بویا 
دـمحم و هک  یلاـس  رد  روصنم  رفعج  وبا  نوـچ  هک  درکیم  ثیدـح  یخرب  زا  هک  مدینـش  نیطقی  نب  یلع  زا  هک  دوـب  يور  نآ  زا  متفگ  وا 

نینمؤملا ریما  سابعلا ! ابا  يا  تفگ : درک و  یـسیع  نب  یلع  شیومع  هب  ور  دمآ  هنیدم  هب  دندش  هتـشک  نسح  نب  هَّللا  دبع  نادنزرف  میهاربا 
نیا تفگ : وا  هب  یسیع  نب  یلع  دزاس . روک  ار  نآ  ياهراسهمشچ  دنکرب و  خیب  زا  ار  هنیدم  ياهتخرد  هدید  حالص  دوب ] شدوخ  دوصقم  ]
يوار نک . ینز  يأر  وا  اـب  تـسرف و  وا  يوـس  ار  یـسک  تـسا ، رـضاح  هنیدـم  رد  نوـنکا  مـه  هـک  تـسا  دّـمحم  نـب  رفعج  تاهدازوـمع 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  دیناسر و  بانج  نآ  یهاگآ  هب  ار  هلأسم  یسیع  نب  یلع  داتسرف و  ترـضح  نآ  يوس  ار  یـسک  روصنم  دیوگیم :
الب هب  مالّسلا  هیلع  بویا  و  درازگ ، ساپـس  وا  دنداد و  تمعن  ار  مالّـسلا  هیلع  دواد  انامه  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  روصنم  دزن 

تـشپ زا  هک  رذـگب  مه  وت  تفرگ ، شیپ  رد  تشذـگ  تردـق  هب  ندیـسر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  و  دـیزرو ، بیکـش  دـمآ و  راتفرگ 
. ینانآ

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هاگترجه  زا  میدق  زا  نایدوهی  سّسجت 

«1  ... » اوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  هفیرش ... : هیآ  هراب  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 481]
« دـحا  » هوک و  ریع »  » هوک نایم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  هاگترجه  هک  دـندوب  هتفاـی  دوخ  ياـهباتک  رد  ناـیدوهی  تسا : هدومرف 
« دادح : » دنتفگ دشیم و  هدناوخ  دادح »  » هک دندرک  رذگ  یهوک  هب  دـنتفر و  اج  نآ  هب  دـندمآ و  نوریب  وا  بلط  رد  ور  نیمه  زا  و  تسا ،
كدف و رد  رگید  یخرب  دندمآ و  دورف  ءامیت  رد  ناشیا  زا  يرامـش  سپ  دندش ، هدنکارپ  هوک  نامه  فارطا  رد  اذل  تسا و  یکی  دحأ »  » و

درک رذگ  اهنآ  هب  سیق  هلیبق  زا  ینیـشنهیداب  سپ  دنتفای . ار  شیوخ  ناردارب  رادید  قوش  دندوب  ءامیت  رد  هک  نانآ  ربیخ . رد  رگید  يرامش 
دحأ ریع و  هوک  ود  نایم  زا  ار  امش  نم  تفگ : ناشیدب  یسیق  درم  نآ  دندرک و  هیارک  رتش  وا  زا  اهنآ  و 

______________________________

(. هیآ 89 هرقب / هروس  « ) دنتسجیم يزوریف  نارفاک  رب  شیپ  زا  و  ( » 1)
359 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نیا تفگ : ناشیا  هب  دیـسر  هنیدم  نیمزرـس  نایم  هب  وا  نوچ  و  نک . هاگآ  ار  ام  يدیـسر  ود  نآ  هب  هاگ  ره  دنتفگ : وا  هب  اهنآ  منارذـگیم .
. دحا هوک  يرگید  نآ  تسا و  ریع  هوک 
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. ورب یهاوخیم  اجک  ره  سپ  میرادـن ، وت  ياهرتش  هب  يزاین  رگید  میدیـسر و  دوخ  بلط  هب  ام  دـنتفگ : دـندمآ و  ریز  هب  رتش  زا  ناـیدوهی 
ام دنتشون : خساپ  رد  اهنآ  دیباتشب . ام  دزن  هب  مه  امـش  میدیـسر  میتساوخیم  هک  ییاج  هب  ام  دنتـشون : ربیخ  كدف و  رد  ناشناردارب  هب  اهنآ 

هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  ترجه  نایرج  هاگ  ره  تسا ، کیدزن  امـش  ام و  نایم  هلـصاف  میدروآ و  تسد  هب  یلاوما  میتخاس و  هناخ  اجنیا  رد 
داهن ینوزف  هب  ور  ناشتورث  نوچ  دندروآ و  تسد  هب  یلاوما  هنیدم  رهش  رد  ناشیا  دمآ . میهاوخ  امش  دزن  ناباتش  ام  دمآ  شیپ  مّلـس  هلآ و 

هک دوب  هنوگ  نیا  دـندرب و  هانپ  دوخ  ياهژد  هب  اـهنآ  دـمآ . ناـشیا  گـنج  هب  هدـش و  هاـگآ  اـهنآ  ییاراد  زا  نمی ] زور  نآ  هاـشداپ  « ] عّبت »
هب ارجام  نیا  دـنتخیریم . نییاپ  نان  امرخ و  ناشیا  يارب  ژد  يالاب  زا  دـشیم  بش  نوچ  و  دـندرکیم ، يزوسلد  عّبت  ناـناوتان  يارب  هشیمه 

ناشیا هب  عّبت  دنتفر . وا  دزن  دندمآ و  ریز  هب  دوخ  ياهژد  زا  نایدوهی  داد . ناما  ار  ناشیا  تخوسب و  اهنآ  لاح  هب  شلد  دیـسر و  عّبت  شوگ 
. منک تماقا  امش  نایم  رد  مراد  میمصت  هدمآ و  مشوخ  امش  رهش  زا  نم  تفگ :

ات دنکب  نینچ  دناوتیمن  وا  زا  شیپ  سک  چیه  تسا و  ربمایپ  کی  هاگترجه  اج  نیا  اریز  ینکب  نینچ  یناوتیمن  وت  دـنتفگ : وا  هب  نایدوهی 
هریت ود  سپ  دنناسر . يرای  ار  وا  دیایب  ربمایپ  نآ  نوچ  ات  مهنیم  امش  نایم  رد  ار  یناسک  دوخ  نادناخ  زا  نم  تفگ : ناشیدب  عّبت  دیایب . وا 
دوهی دـنتخادنایم و  تسد  دوهی  لاوما  هب  دـنداهن  ینوزف  هب  ور  اج  نآ  رد  هریت  ود  نیا  دارفا  نوچ  و  داهن . اهنآ  ناـیم  رد  ار  جرزخ  سوا و 

دنوادخ نوچ  سپ  درک . دهاوخ  هاتوک  ام  لاوما  هناخ و  زا  ار  امـش  تسد  دوش  هتخیگنارب  دّمحم  نوچ  هک  دیوش  هاگآ  دـنتفگیم : اهنآ  هب 
تـسا نیا  و  دـندیزرو ، رفک  وا  هب  دوهی  یلو  دـندروآ  نامیا  ودـب  نایحیـسم  تخیگنارب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ّلج  ّزع و 

«. 1  » َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنْعَلَف  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  هک ... : راگدرورپ  نخس  نامه 
______________________________

« داب نارفاک  رب  یهلا  نیرفن  سپ  دـندیزرو ، رفک  نادـب  دـمایب  دنتـسنادیم  ار  هچنآ  نوچ  و  دنتـسجیم ، يزوریف  نارفاک  رب  شیپ  زا  و  ( » 1)
(. هیآ 89 هرقب / هروس  )

360 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  هرقب  هروس  هیآ 89  ریسفت 

ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  ار : هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  دیوگیم : رامع  نب  قاحـسا  [ 482]
یتعامج داب - نانآ  رب  ناوارف  دورد  هک  یـسیع - دّـمحم و  دـننام  ینامز  هلـصاف  رد  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اب دنک و  هکت  هکت  ار  امـش  ياهتب  دیایب  يربمایپ  هنیآ  ره  دنتفگیم : دـندرکیم و  دـیدهت  يربمایپ  روهظ  هب  ار  ناتـسرپ  تب  هک  دنتـسیزیم 
. دندیزرو رفک  ودب  اهنآ  درک  روهظ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نوچ  و  دنک ، نانچ  نینچ و  امش 

مالّسلا هیلع  مئاق  ماما  مایق  زا  شیپ  هناشن  جنپ 

: دیایب هناشن  جنپ  مالّسلا ، هیلع  مئاق  ترضح  مایق  زا  شیپ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : هلظنح  نب  رمع  [ 483]
رگا مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  نم  یناـمی . جورخ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  یگتفرگ ، دیـشروخ  ینایفـس ، جورخ  ینامـسآ ، هـحیص 

ار هیآ  نیا  دیـسر  ادرف  نوچ  و  هن ، دومرف : مینک ؟ یهارمه  وا  اب  مه  ام  دنک  جورخ  اههناشن  نیا  ندش  هدید  زا  شیپ  امـش  نادـناخ  زا  يدرف 
نیا ایآ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  و  «، 1  » َنیِعِـضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْلِّزَُنن ...  ْأَشَن  ْنِإ  مدرک : توـالت  ترـضح  نآ  يارب 
. تفاییم عوضخ  نآ  ربارب  رد  ادخ  نانمشد  ندرگ  دوبیم  نآ  رگا  هک  نادب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترضح  تسا ؟ ینامسآ  هحیص  نامه 

روهظ یمتح  هناشن  ینامسآ ، يادن 
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تسا و یمتح  ياههناشن  زا  سابع  ینب  فالتخا  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : یبلح  یلع  نب  دّـمحم  [ 484]
جورخ تسا و  یمتح  ياههناشن  زا  ینامسآ  يادن 

______________________________

(. هیآ 4 ءارعش / هروس  « ) ددرگ عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاهندرگ  هک  مینک  لزان  نامسآ  زا  ياهناشن  ناشیا  رب  میهاوخب  رگا  ( » 1)
361 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

؟ تسا هنوگچ  ینامسآ  يادن  مدرک : ضرع  تسا . یمتح  ياههناشن  زا  زین  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
کی زین  زور  نایاپ  رد  و  دنناراگتـسر ، وا  نایعیـش  یلع و  ناه  هک : دنک  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  کی  زور  زاغآ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دنناراگتسر وا  نارادفرط  نامثع و  هک : دنک  ادن  يدانم 

( تّنس لها  گرزب  نارّسفم  زا  یکی   ) هداتق اب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يوگتفگ 

هب ترضح  دش . بایفرش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  ّتنس ] لها  گرزب  نارـسفم  زا  یکی   ] هماعد نب  ةداتق  دیوگیم : ماحـش  دیز  [ 485]
وت هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـنرادنپیم . هنوگ  نیا  درک : ضرع  یتسه ؟ هرـصب  لـها  هیقف  وت  هداـتق ! يا  دومرف : وا 

. ینکیم ریسفت  یهاگآ  ملع و  يور  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرآ . تفگ : هداتق  ینکیم ؟ ریسفت  نآرق 
وت سپ  ینکیم  ریسفت  یهاگآ  رـس  زا  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییاناد . يور  زا  دیاش  ریخ ، درک : ضرع  هداتق  ینادان ؟ يور  زا  ای 

هروس هیآ  نیا  زا  روظنم  وگب  نم  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپب . تفگ : هداتق  منکیم . یـشسرپ  وت  زا  نم  یتسه و  یـسک  دوخ  يارب 
دصق هب  دوخ  هناخ  زا  هک  تسا  یسک  هراب  رد  هیآ  نیا  تفگ : هداتق  تسیچ ؟ « 1  » َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق  َو  أبس ... :

رد هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دزادرپب ، لالح  لام  زا  ار  شاهیارک  درادرب و  لالح  بکرم  هشوت و  دوخ  اب  دوش و  جراخ  هبعک  هناخ  ترایز 
. شیوخ هناخ  هب  تشگزاب  ات  تسا  شیاسآ  ناما و 

هیارک بکرم و  هشوت و  اب  يدرم  اسب  هچ  هک  ینادیم  مه  ار  نیا  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  هداتق ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
ار وا  نانچ  دنیابرب و  ار  وا  هار  هنیزه  هک  هنوگ  نآ  دـیآ  راتفرگ  نزهار  هب  دوش و  جراخ  ادـخ  هناخ  ترایز  دـصق  هب  شیوخ  هناخ  زا  لالح 

دوخ شیپ  زا  ار  نآرق  رگا  هداتق ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  يرآ . دنگوس  ادخب  داد : خساپ  هداتق  دسر ؟ تکاله  هب  هک  دننزب 
ياهتفرگ مدرم  زا  ار  ریسفت  نیا  رگا  و  ياهدناشک ، تکاله  هب  ار  نارگید  مه  ياهتشگ و  كاله  دوخ  مه  تروص  نیا  رد  هک  ینک  ریـسفت 

ياهدیسر تکاله  هب  دوخ  مه  زاب 
______________________________

(. هیآ 18 أبس / هروس  « ) دیراپس هار  ینمیا  یگدوسآ و  هب  اهزور  اهبش و  اج  نآ  رد  و  ریس ، يارب  اههاگلزنم ]  ] نآ رد  میدرک  نّیعم  و  ( » 1)
362 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دـصق هب  لالح  هیارک  بکرم و  هشوت و  اب  هک  تسا  یـسک  قح  رد  هیآ  نیا  هداـتق ، يا  وت  رب  ياو  ياهدـناسر ، تکـاله  هب  مه  ار  ناـشیا  و 
ِساَّنلا َنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  دیامرفیم ... : دنوادخ  هک  نانچ  دشاب  هتشاد  ار  ام  قشع  لد ، رد  دشاب و  انـشآ  ام  قح  هب  دیآ و  نورب  هبعک  ترایز 

ياعد زا  دوصقم  مییام  دنگوس  ادخب  سپ  هیلا .» : » تفگیم هن  رگ  دوبن و  هبعک  ترایز  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دوصقم  و  « 1  ... » ْمِْهَیلِإ يِوْهَت 
. ریخ ّالا  تسا و  هتفریذپ  وا  جح  دنک  ام  ياوه  لد  رد  هک  ره  هک  مالّسلا  هیلع  میهاربا 

: تفگ هداتق  دشاب . نمیا  خزود  باذع  زا  زیختسر  زور  رد  دشاب  نینچ  سک  ره  هداتق ! يا 
هب هک  دمهف  یسک  نآ  ار  نآرق  انامه  هداتق ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  منکیمن . ریـسفت  نینچ  نیا  ار  هیآ  مه  نم  ور  نیمه  زا 

. هدش باطخ  وا 
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باسح يارب  زیخاتسر  زور  رد  قیالخ  نتشاد  هگن 

هک ییادخ  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  نیمالا  حور  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  [ 486]
هک تسا  ماگنه  نآ  رد  دروآ  مه  درگ  ار  ناشیا  نیـسپاو  نیتسخن و  دراد و  هاگن  زیختـسر  رد  ار  قیالخ  هک  یماگنه  تسین  ییادخ  وا  زج 
هک دـنز  ياهلان  و  تسا ، يدایرف  هلان و  گناب و  ار  نآ  تسا و  هتفرگ  نشخ  هتـشرف  رازه  دـص  يراهم  ره  دـنروایب و  راهم  رازه  اب  ار  منهج 
هک دوش  هدیـشک  ياهنابز  منهج  زا  هاگ  نآ  دربیم . نایم  زا  ار  همه  دوب  هتخادـنین  بقع  باسح  نایاپ  ات  ار  نآ  باذـع  لاـعتم  يادـخ  رگا 

: دنز دایرف  هکنآ  رگم  يربمایپ  ياهتشرف و  هن  تسین و  ياهدنب  ماگنه  نآ  رد  دریگرب . رد  راکدب  ای  راکوکین  هاوخ  ار  قیالخ  همه 
. ار متما  ار ، متما  اراگدرورپ ! ییوگیم : هک  ییوت  اهنت  و  هدب ] تاجن   ] ارم ارم ، اراگدرورپ !

هاگتـشادزاب يور  رب  دراد . رارق  هاگتـشادزاب  هس  لـپ  نآ  رب  و  تـسا ، رتزیت  ریـشمش  زا  رتکیراـب و  وـم  زا  هـک  دـنهنب  یلپ  نآ  يور  رب  سپس 
وا زج  يدوـبعم  هک  ناـیناهج  راـگدرورپ  دوـخ  هک  یباـسح  یموـس  يور  و  زاـمن ، یمود  يور  و  دراد ، رارق  تمحر  يرادـتناما و  تسخن 

تسین
______________________________

(. هیآ 37 میهاربا / هروس  « ) دنک اهنآ  ياوه  هک  نک  نانچ  ار  مدرم  ياهلد  و  ( » 1)
363 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تاجن اج  نآ  زا  رگا  دراد ، زاب  ار  نانآ  يرادتناما ، تمحر و  راب ، نیتسخن  دنرذگب . لپ  نآ  زا  دـنهد  روتـسد  مدرم  هب  سپ  دـشک . باسح 
نیا موهفم  تسا  نیا  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  اب  اهنآ  راک  ماجنا  دندرب  تمالس  هب  ناج  مه  نآ  زا  رگا  دراد و  هگن  ار  ناشیا  زامن  دنتفای 
ياج رد  یهاگ  دـنوشیم و  نازیوآ  دزغلیم و  ناشیاپ  یهاـگ  دـنرذگیم  لـپ  نآ  زا  هک  مدرم  « 1 . » ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  هک : هفیرـش  هیآ 

شیوخ لضف  هب  شوپب و  مشچ  رابدرب ! يادخ  يا  میرک و  يادـخ  يا  دـننزیم : دایرف  اهنآ  نوماریپ  ناگتـشرف  دـننامیم و  راوتـسا  شیوخ 
تاجن نآ  زا  ادخ  تمحر  هب  یسک  نوچ  و  دنزیریم . شتآ  رد  هناورپ  نانوچ  نامدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هد ، ناشناما  رگن و  اهنادب 

هدنـشخب ام  يادخ  انامه  دیـشخب ، متاجن  وت  زا  دوخ  تمحر  لضف و  هب  يدـیمون  زا  سپ  ار  ییادـخ  شیاتـس  دـیوگ : درگنب و  نادـب  دـبای 
. تسا ریذپ  ساپس 

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نارادفرط  تیالو و 

ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  هفیرش ... : هیآ  هراب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دلاخ  وبا  [ 487]
مالّـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  نارادـفرط  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  اُونوُکَت  اـم  َْنیَأ  زا : دوصقم  و  تسا ، تیـالو  تاریخ  زا  روظنم  دومرف : « 2 ... »

تعاس کی  رد  هک  دنتسه  ياهدودعم  تّما  نامه  ناشیا  دنگوس  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دنتسه . رفن  هد  دصیـس و  زا  شیب  هک  تسا 
. زییاپ ربا  ياههراپ  نانوچ  دنیآ  درگ 

اوه یکنخ  ماگنه  رد  يورهدایپ 

: مدرک ضرع  دیورب . هار  ماش ] ماب و   ] یکنخ ماگنه  ود  رد  دومرف : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ملاس  نب  ماشه  [ 488]
زا  ] تسا رتهب  امش  يارب  زاب  دسرب  امش  هب  مه  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  میـسرتیم . هدنزگ  تارـشح  زا  ام  ماگنه  نآ  رد 

نیا ریغ  رد  نتفر  هار 
______________________________
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(. هیآ 14 رجف / هروس  « ) تسا هاگنیمک  رد  وت  يادخ  انامه  ( » 1)
(. هیآ 148 هرقب / هروس  « ) دروایب ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیریگ ، یشیپ  اهیکین  هب  ( » 2)

364 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تسا هدش  تنامض  امش  تمالس  هکنیا  اب  تقو ] ود 

بش ماگنه  رد  رفس  هب  شرافس 

بش رد  رفس  داب  امش  رب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکـس  [ 489]
. دوشیم هدیدرونرد  بش  رد  نیمز  هک 

بش رد  نیمز  تّیعضو 

، دوشیم هدـیدرونرد  ام  يارب  بش  رد  نیمز  دـنیوگیم : مدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیوگیم : نیعا  نب  نارمح  [ 490]
. دیچیپ ار  دوخ  هماج  سپس  و  نینچ ، نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دوشیم ؟ هدیدرونرد  هنوگچ 

. دوشیم هدیدرونرد  بش  رخآ  رد  نیمز  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  [ 491]

هبنشود زور  رد  رفس  زا  یهن 

هیلع ماما  میدیـسر . مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  یظفاحادـخ  يارب  هک  میدوب  هدرک  رفـس  گـنهآ  دـیوگیم : زاّزخ  بویا  وبا  [ 492]
. دیبلاط ار  هبنشود  زور  تکرب  امش  هک  دیامنیم  نینچ  دومرف : مالّسلا 

دنویپ میداد و  فک  زا  ار  نامربمایپ  ام  هک  يزور  هبنـشود ؛ زور  زا  رتنومیماـن  يزور  هچ  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  يرآ . میدرک : ضرع 
. دینک رفس  گنهآ  هبنش  هس  زور  رد  دیورن و  رفس  هب  زور  نیا  رد  تشگ . هتسسگ  ام  زا  یحو 

رفس ماگنه  رد  نومیمان  تمالع  دنچ 

هناشن دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  يرفعج  نامیلس  [ 493]
365 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

يور رد  ور  هک  یگرگ  دـنارتسگب . ار  دوخ  مد  دـنز و  گناب  وا  تسار  تمـس  رد  هک  یغالک  تسا : زیچ  جـنپ  رفاسم  هار  رـس  رب  ینومیمان 
هب تسار  تمس  زا  هک  ییوهآ  دنک . نینچ  راب  هس  ات  دنیشنب و  دزیخرب و  دشک و  هزوز  زاب  دنیـشن و  مد  رـس  رب  دشک و  هزوز  رفاسم  صخش 

اهنیا هب  سک  ره  سپ  هدیرب . شوگ  غالا  هدام  و  دیآرد ، وربور  زا  هک  یمدنگ  وج  يوم  اب  ینز  دنز . گناب  هک  يدغج  دیآرد . پچ  تمس 
. دنام دهاوخ  ظوفحم  اهنآ  رش  زا  نینچ  نیا  و  یسفن ،» یف  دجأ  ام  ّرش  نم  ّبر  ای  کب  تمصتعا  : » دیوگ نینچ  دیاب  ددرگ  لد  دب 

نایعیش تلیضف  رد 

و تسارایب ، یگنازرف  رویز  هب  ار  ام  نایعیش  كرابت  دنوادخ  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : مادقملا  یبا  نب  ورمع  [ 494]
. دناشوپ اهنآ  رکیپ  رب  شناد  هماج  مدآ ، شنیرفآ  زا  شیپ  ناشیا ، زا  شیهاگآ  ببس  هب 

یلاح رد  درادب  تسود  ار  نایعیش ]  ] امـش هک  يدرم  اسب  هچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبایـس  نب  حابـص  [ 495]
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درادن یهاگآ  امش  هدیقع  زا  درادیم و  نمشد  ار  امش  هک  يدرف  اسب  هچ  و  درب . شتشهب  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  دنادیمن و  ار  امش  هدیقع  هک 
ضرع تسا . هدنکآ  ریخ ] راک  زا   ] شلمع همان  دنک  يراک  هکنآ  نودب  امش  زا  يدرف  اسب  هچ  و  دتسرف ، خزود  هب  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  و 

: دـنیوگب رگید  کی  هب  دـننیبب  ار  وا  نوچ  و  دـننکیم ، ییوگدـب  ام  زا  هک  دـنروخیمرب  یهورگ  هب  دومرف : دوشیم ؟ نینچ  هنوگچ  مدرک :
ّزع يادخ  دنیوگب . ار  وا  دب  دننک و  ییوجبیع  وا  زا  درذگب و  اهنآ  هب  ام  نایعیش  زا  يدرف  و  تسا ، ناشیا  نایعیـش  زا  درم  نیا  هک  دینک  سب 

. دشاب هدرک  يراک  هکنآیب  دوش  رپ  شلمع  همان  هکنآ  ات  دراگنب  هنسح  سک  نآ  يارب  اهنیا  ربارب  رد  ّلج  و 

رگید کی  اب  نایعیش  رادید  تلیضف 

زا دشاب  قفاوم  داب ، رگا  متفگ : تسا ؟ ردقچ  هرصب  وت و  نایم  هلـصاف  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : هجیدخ  وبا  [ 496]
تشه دودح  رد  یکشخ  هار  زا  زور و  جنپ  بآ  قیرط 

366 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ریزگان زیختسر  زور  رد  سک  ره  هچ ، دیـسرپب . رگید  کی  لاح  دینک و  ندید  نایعیـش ]  ] رگید کی  زا  سپ  یکیدزن ! هار  هچ  دومرف : زور .

ردارب ندید  اب  دشاب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دای  هب  رگا  ناملـسم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـهد . یهاوگ  وا  نّیدـت  هب  هک  دروایب  يدـهاش  دـیاب 
. ددرگیم هدنز  شنید  دوخ  ینید 

مالّسلا مهیلع  همئا  نارادتسود  تفارش 

رگم درادـن  تسود  ار  ام  مجع  برع و  زا  سک  چـیه  دـنگوس  ادـخب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعبر  [ 497]
. هّتبیب تشلپ  مدرم  رگم  درادیمن  نمشد  ار  ام  یسک  و  رادهشیر ، تفارش و  اب  رادهداوناخ و  یناسک 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هرقب  هروس  زا  یتایآ  ریسفت 

َُهل ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  هفیرـش .. : هیآ  هراب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 498]
: دومرف « 1  ... » ُْهنِم ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا 

ُمُکَِیتْأَی ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  دومرف ... : زین  و  «، 2  ... » ْمُْکیَلَع ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  دومرف .. : دنوادخ  هدازهاش  هن  دوب و  هداز  ربمایپ  هن  تولاط  نوچ ] ]
: ... دومرف مانالاو  دنوادخ  دـندروایب و  ار  نآ  هکئالم  سپ  « 3  ... » َنوُراه ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا 

، دـندیماشآ نآ  زا  همه  رفن  هدزیـس  دصیـس و  زج  سپ  « 4  ... » یِّنِم ُهَّنِإَـف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  یِّنِم  َْسیَلَف  ُهـْنِم  َبِرَـش  ْنَـمَف  ٍرَهَِنب  ْمُـکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ 
الصا یخرب  دنتفرگرب و  یفک  اهنآ  زا  یخرب 

______________________________

(. هیآ 247 هرقب / هروس  « ) میرتراوازس یهاشداپ  هب  وا  زا  ام  دشاب ، یهاشداپ  ام  رب  وا  هنوگچ  دنتفگ : درک . امش  هاشداپ  ار  تولاط  ادخ  ( » 1)
(. هیآ 247 هرقب / هروس  « ) تسا هدیزگرب  امش  يارب  ار  وا  دنوادخ  ( » 2)

 ...« تسا نآ  رد  نوراه  نادـناخ  یـسوم و  نادـناخ  ثاریم  یقاب  ناتراگدرورپ و  هنیکـس  هک  یتوبات  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  ناشن  ( » 3)
(. هیآ 248 هرقب / هروس  )

هیآ هرقب / هروـس  « ) تسا نم  زا  دروـخن  نآ  زا  هک  ره  تسین و  نم  زا  دروـخب  نآ  زا  هک  ره  دـیامزآیم : یبآ  يوـج  هـب  ار  امـش  ادـخ  ( » 4)
(. 249

367 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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هک نانآ  و  « 1  » ِهِدُونُج َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَقاط  ال  دنتفگ : دـندوب  هتفرگرب  یفک  هک  اهنآ  دنتـشگ  وربور  نمـشد  اب  نوچ  سپ  دـندیماشاین ،
«. 2  » َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  دنتفگ : دندوب  هدروخن  چیه 

ِهِیف ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَـیآ  َّنِإ  ار : هیآ  نیا  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  نامیلـس  نب  هَّللا  دـبع  [ 499]
يواـگ تروص  رد  ار  نآ  ناگتـشرف  دومرف : هدرک  توـالت  ُۀَِـکئالَْملا  ُُهلِمَْحت  َنوُراـه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنیِکَس 

. دندرکیم لمح 
هدش هتشاگن  تمکح  ملع و  نآ  رد  هک  دوب  یحاولا  تاعطق  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  [ 500]

. دوب
هب مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هراب  رد  نایّنـس ]  ] نانیا دوراجلا ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : دوراجلا  وبا  [ 501]

یلیالد هچ  اب  امش  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دننکیم . راکنا  دنربمایپ  دنزرف  ود  نیا  هک  ار  ام  نخـس  اهنآ  مدرک : ضرع  دنیوگیم ؟ هچ  امش 
ْنِم َو  مالّسلا ... : هیلع  میرم  نب  یـسیع  دروم  رد  تسا  راگدرورپ  نخـس  نامه  ناشیا  رب  ام  لیلد  مدرک : ضرع  دینکیم ؟ جاجتحا  ناشیا  اب 
نب یسیع  هک  «، 3  ... » یسیِع َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِسْحُْملا * يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ 

. داد رارق  حون  هیرذ  زا  ار  میرم 
دنزرف نآ  هک  یلاح  رد  دنروآ  رامـش  هب  دنزرف  ار  رتخد  دنزرف  تسا  نکمم  دنیوگیم : مدرک : ضرع  دنیوگیم ؟ هچ  امـش  هب  اهنآ  دومرف :
نخـس نیا  اب  اهنآ  رب  اـم  جاـجتحا  مدرک : ضرع  دـینکیم ؟ جاـجتحا  یلیلد  هچ  اـب  ربارب ، رد  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسین . یبلص 

: تسا راگدرورپ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  « 4  » ْمُکَسُْفنَأ َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف 

______________________________

(. هیآ 249 هرقب / هروس  « ) تسین شهاپس  تولاج و  ناوت  ار  ام  زورما  ( » 1)
(. هیآ 249 ةرقب / هروس  « ) تسا نارباص  اب  دنوادخ  هدمآ و  بلاغ  دایز  یهورگ  رب  مک  ياهدع  ادخ  نذاب  هک  هدش  رایسب  هچ  ( » 2)

/ ماعنا هروس  « ) میهد شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  و  ار ...  نوراه  یـسوم و  فسوی ، بویا ، نامیلـس ، دواد ، میهاربا ، نادنزرف  زا  و  ( » 3)
(. هیآ 84

لآ هروس  « ) میناوخب ار  امـش  سوفن  شیوخ و  سوفن  ار و  امـش  ناـنز  دوخ و  ناـنز  ار و  امـش  نارـسپ  دوخ و  نارـسپ  اـت  دـییایب  وـگب  ( » 4)
(. هیآ 61 نارمع /

368 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
صخـش دـنهد و  تبـسن  درم  نآ  دوخ  هب  ار  يدرم  نادـنزرف  برع  نخـس  رد  هک  اسب  هچ  دـنیوگیم : مدرک : ضرع  دـنیوگیم ؟ هچ  اـهنآ 

. ام نادنزرف  دیوگب : دهد و  تبسن  دوخ  هب  ار  اهنآ  يرگید 
نسح هکنآ  رب  دراد  تلالد  هک  مهدیم  وت  هب  ياهیآ  ادخ  باتک  زا  کنیا  دوراجلا ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : دوراجلا  وبا 

: مدرک ضرع  دنکن . در  رفاک  صخش  زج  ار  لیلد  نیا  دنتسه و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تشپ  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  و 
: دومرف تساجک ؟ رد  هیآ  نیا  مدرگ  تنابرق 

مرکا ربمایپ  يارب  ایآ  سرپب  اهنآ  زا  دوراجلا ! اـبا  يا  سپ  « 1  ... » ْمُِکبالْـصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  دیامرفیم ... : دنوادخ  هک  اج  نآ 
نخـس هدوهیب  غورد و  املـسم  هک  يرآ  دـنیوگب  خـساپ  رد  رگا  دـنک ؟ جاودزا  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  ياـهنز  اـب  هک  دوب  لـالح 

. دنشاب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  یبلص  نارسپ  ود  نآ  سپ  هن ، دنیوگب : رگا  و  دناهتفگ ،

مالّسلا هیلع  یلع  يرادافو  دحا و  گنج  زا  یناتساد 
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مالّسلا هیلع  یلع  يرادافو  دحا و  گنج  زا  یناتساد 

یّلص مرکا  ربمایپ  فارطا  زا  مدرم  دحأ  گنج  رد  نوچ  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  فاّفخ  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  [ 502]
هداتسرف منم  دّمحم ، منم  دومرف : درک و  اهنآ  هب  ور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دنتخیرگ  دندش و  هدنکارپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

مه زاب  میاهدروخ  تسکش  هک  مه  لاح  نیا  رد  دنتفگ : دندرک و  ور  ترـضح  هب  نالف  نالف و  سپ  ماهدرم . هن  ماهدش و  هتـشک  هن  هک  ادخ 
دناوخ و ار  هناجد  وبا  ربمایپ  دندنام . ربمایپ  هارمه  هَّللا  مهمحر  هشرخ  نب  كامـس  هناجد و  وبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دـنکیم . هرخـسم  ار  ام 

نیا ندینـش  زا  سپ  هناجد  وبا  نم . زا  وا  میوا و  زا  نم  سپ  یلع ، اما  و  متفرگرب ، وت  زا  شیوخ  تعیب  نم  هک  درگزاب  هناجد ! ابا  يا  دومرف :
نم ادخب . هن ، تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرـس  هرابود  و  ادخب . هن ، تفگ : دنادرگ و  هدید  رد  بآ  تسـشنب و  ربمایپ  ربارب  رد  نخس 

يرـسمه يوس  هب  مور ؟ هک  يوس  هب  سپ  ماهدرک  تعیب  وت  اب  نم  ادـخ ! هداتـسرف  يا  درک . مهاوخن  اهر  ماهتـسب  وت  اب  هک  یتعیب  زا  ار  دوخ 
؟ شدیابریم گرم  لجا  هک  يدنزرف  ای  دریمیم ؟ هک 

هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ددرگ ؟ يرپس  هک  يرمع  دریذپانف و  هک  یلام  ای  دوش ؟ ناریو  هک  ياهناخ  ای 
______________________________

(. هیآ 23 ءاسن / هروس  « ) دنشابیم امش  بلص  زا  هک  ینادنزرف  ياهنز  و  ( » 1)
369 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

و دروآرد ، ياپ  زا  ار  وا  هدروخ  ياهمخز  هکنآ  ات  دیگنج  نانچمه  هناجد  وبا  و  داد ] هزاجا  و   ] تخوس وا  لاح  هب  شلد  دینش  ار  وا  نانخس 
دروآ ربمایپ  دزن  تشادرب و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  دمآرد  ياپ  زا  هناجد  وبا  نوچ  و  درکیم ، دربن  نادیم  رگید  يوس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. داهن ترضح  نآ  رانک  رد  و 
؟ مدرک افو  شیوخ  تعیب  هب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ربمایپ  هب  هناجد  وبا 

ربمایپ هب  تسار  زا  نانمشد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تفگ ، یکین  نانخس  وا  هب  ربمایپ  و  يرآ ، دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح 
ناـشزاب مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندروآیم و  شروـی  پچ  زا  هراـبود  اـهنآ  دـناریم و  بقع  هب  ار  اـهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندرکیم و  هلمح 
ترـضح نآ  يولج  دروآ و  ربماـیپ  دزن  ار  ریـشمش  نآ  سپ  دـش ، هراـپ  هس  شریـشمش  هکنآ  اـت  دوب  نیا  شراـک  ناـنچمه  و  دـنادرگیم ،

. دومرف اطع  وا  هب  ار  راقفلا  وذ  ربمایپ  هک  دوب  زور  نآ  رد  و  تسا . هدش  هراپ  هراپ  هک  تسا  نم  ریشمش  نیا  درک : ضرع  تخادنا و 
هب رس  دوب  هداتفا  هزرل  هب  دربن  طرف  زا  هک  داتفا  مالّسلا  هیلع  یلع  ياپ  ياهقاس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هاگن  هک  یماگنه 

یهاوخب رگا  ینادرگیم و  زوریپ  ار  دوخ  نید  هک  يدومرف  هدعو  نم  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  درب و  نامسآ 
یـسک هک  مونـشیم  دـسریم و  مشوـگ  هب  ییوهاـیه  ربماـیپ ! يا  تفگ : دـمآ و  ربماـیپ  دزن  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ماـگنه  نـیا  رد  یناوـتیم .

: دیوگیم
ترضح ددرگیم . نیمز  شقن  شاهزانج  دروخ  ودب  مریشمش  هکنآ  زا  شیپ  منزب  ریشمش  اب  متساوخ  ار  هک  ره  نم  و  ور ، شیپ  موزیح ! يا 

لیئربج ماگنه  نیا  رد  دناهدمآ . يرای ] هب   ] ناگتشرف اب  هک  دنتسه  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  اهنیا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اب يرایمه  یلع ، یناشفناج  نیا  هک  یتسارب  دّـمحم ! يا  تفگ : داتـسیا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رانک  رد  دـمآ و  شیپ 

. منت ود  امش  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسوت .
رب يدید  رگا  و  یسر ، اهنآ  هب  ات  نک  بیقعت  ار  اهنآ  دوخ  ریشمش  اب  یلع ! يا  دومرف : یلع  هب  ربمایپ  دنتشگ و  هدنکارپ  نانمـشد  ناسنیدب  و 

سپ دنـشکیم  كدی  ار  نارتش  دنراوس و  نابـسا  رب  يدید  رگا  و  دـنراد ، هّکم  گنهآ  سپ  دنـشکیم  كدـی  ار  نابـسا  دـنراوس و  نارتش 
گنهآ

370 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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هچ رگید  یلع ! يا  تفگ : درک و  یلع  هب  ور  نایفـس  وبا  دـنراوس . نارتش  رب  دـید  تفر و  نانآ  بیقعت  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنراد . هنیدـم 
هاـگ ره  درک و  بیقعت  ار  نیکرـشم  رکـشل  لـیئربج  سپ  درگزاـب . دوخ  راـی  يوس  هب  سپ  میراد ، هّکم  گـنهآ  هک  مییاـم  نیا  یهاوخیم 

دنتفریم ییاج  زا  هاگ  ره  اهنآ  درکیم و  بیقعت  ار  اهنآ  نانچمه  لـیئربج  دـندرپسیم و  هر  رتباتـش  رپ  دندینـشیم  ار  شبـسا  مس  يادـص 
وا یپ  رد  و  تفگزاـب ، هّکم  مدرم  هب  ار  ناـیرج  دـمآ و  هّکم  هب  نایفـس  وبا  بیترت  نیدـب  دـیآیم . هک  تسا  دّـمحم  رکـشل  نیا  دـنتفگیم :

لزنم وا  ياج  رد  اهنآ  تفریم  ییاج  زا  نایفـس  وبا  هاگ  ره  و  میدید ، ار  دّمحم  رکـشل  ام  دنتفگ : دندمآ و  هّکم  هب  ناشک  مزیه  ناناپوچ و 
شهوکن داـب  هب  ار  نایفـس  وبا  هّکم  مدرم  درکیم و  بیقعت  ار  هّکم  مدرم  ییوم  خرـس  بسا  رب  يراوسهـش  ناـشیا  شیپاـشیپ  دـندرکیم و 

. دنتفرگ
دحأ زا  تفریم  ترضح  نآ  شیپاشیپ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  گنج  شفرد  هک  یلاح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

نیا مدرم ! يا  دز : دایرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دندید  ار  وا  مدرم  دش و  ریزارـس  هندرگ  زا  دوخ  مچرپ  اب  نوچ  و  درک . تکرح  هنیدم  تمـس  هب 
. هدش هتشک  هن  هدرم و  هن  هک  تسا  دّمحم 

یلع نیا  تفگ : دـنکیم » هرخـسم  ار  ام  مه  زاـب  میاهدروخ  تسکـش  هک  مه  لاـح  نیا  رد  : » دوب هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  یـسک  ناـمه  سپ 
دـندوب و هار  هب  مشچ  اهرد  تشپ  ناشیاههناخ  طایح  رد  راـصنا  ناـنز  دـمآرد و  اـهنآ  رب  ربماـیپ  هکنیا  اـت  دراد ، تسد  رد  مچرپ  هک  تسا 

هرهچ راصنا  نانز  ینعی  نانز ، دندیبلطیم و  شزوپ  شیوخ  نتخیرگ  زا  دنتشگیم و  ترـضح  نآ  درگ  هتخیر  نوریب  اههناخ  زا  ناشنادرم 
مـشچ نوچ  و  هتـسب ، ار  اهرمک  ربمایپ  ربارب  رد  هدز و  كاچ  نابیرگ  هدـیرب و  كرات  دـندرکیم و  ناـشیرپ  يوم  دندیـشارخیم و  شیوخ 

ياههناخ هب  دنناشوپب و  ار  دوخ  داد  روتـسد  اهنآ  هب  تفگ و  نخـس  اهنآ  اب  شوخ  نابز  هب  داد و  يرادلد  ار  اهنآ  ربمایپ  داتفا  ربمایپ  هب  اهنآ 
رب ار  هیآ  نیا  دنوادخ  و  دـنادرگ ، زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  دوخ  نید  هک  دومرف  هدـعو  نم  هب  ّلج  ّزع و  يادـخ  انامه  دومرف : دـنورب و  دوخ 

: دومرف لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
ْنَم َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو 

371 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
«. 1  ... » ًاْئیَش َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی 

هّیبیدح حلص  ناتساد 

هکم يوس  هب  هّیبیدـح  هوزغ  رد  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راّـمع  نب  ۀـیواعم  [ 503]
نآ هب  نوچ  و  دـندرک ، لـیامح  حالـس  دنتـسب و  مارحا  دـنوشیم  مرحم  ناـیجاح  هک  هاـگتاقیم  رد  و  دوب ، هدـعق  يذ  هاـم  رد  درک  تکرح 

: دومرف دنادرگرب  ار  وا  ات  دناهداتسرف  وا  هار  رس  ار  دیلو  نب  دلاخ  ناکرشم ، هک  دیسر  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح 
درک و شسرپ  وا  زا  ترضح  دندروآ . ترضح  دزن  هنیهج - ای  هنیزم - هلیبق  زا  ار  يدرم  ناناملـسم  دربب . ههاریب  زا  ار  ام  هک  دیبایب  ار  يدرم 

دزن دوب  هنیهج - ای  هنیزم - هلیبق  زا  زین  وا  هک  ار  يرگید  درم  اهنآ  دـیبایب . يرگید  درم  دومرف : ور  نیا  زا  تفاین و  شیوخ  دنـسپ  دروم  ار  وا 
. دیسر ياهندرگ  هب  ات  درب  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  تفگ  نخس  وا  اب  ترضح  نوچ  و  دندروآ . ترضح 

ار لیئارـسا  ینب  هانگ  هک  نانچ  دزیرب  ار  شهانگ  ادخ  ات  دور  الاب  هندرگ  نیا  زا  هک  تسیک  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
دنتفر الاب  دنتفرگ و  یشیپ  جرزخ  سوا و  ینعی  راصنا  هورگ  «. 2  ... » ْمُِکتائیِطَخ ْمَُکل  ْرِفْغَن  ًادَّجُس ...  َباْبلا  اُولُخْدا  دومرف : اهنآ  هب  تخیر و 

نآ رسپ  دوب . هاچ  بل  رب  دوخ  رـسپ  اب  هک  دندروخرب  ینز  هب  دندش  ریزارـس  هیبیدح  هّرد  هب  نوچ  سپ  دندوب . نت  دصتـشه  رازه و  ناشیا  و 
. تخیرگ داتفا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نایرکشل  هب  شمشچ  هک  نز 

هبئاص اهنیا  هک : دز  دایرف  شرـسپ  رـس  تشپ  دنتـسه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  نایرکـشل  اـهنآ  هک  تسناد  نز  نآ  نوچ  و 
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وت هب  يرازآ  اـهنآ  زا  دـنتفگیم ،] هبئاـص  دـندمآیم  رد  رگید  نید  هب  دندیـشکیم و  تسد  اـهنآ  نید  زا  هـک  یناـسک  هـب  اـهبرع   ] دنتـسه
دیشک ار  بآ  هکنآ  زا  سپ  دشکب و  بآ  يولد  تساوخ  وا  زا  دمآ و  نز  نآ  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیـسر . دهاوخن 

تفرگ ار  نآ  ترضح 
______________________________

و دیدرگزاب ؟ بقع  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  دناهتفر ، دناهدمآ و  یناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  تسین  ياهداتـسرف  زج  دّمحم  و  ( » 1)
(. هیآ 144 نارمع / لآ  هروس  « ) دنزن ینایز  ادخب  ددرگزاب  بقع  هب  هک  ره 

(. هیآ 58 هرقب / هروس  « ) میزرمایب ار  ناتناهانگ  ات  دییآرد  نانک  هدجس  رد  نیا  زا  ( » 2)
372 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هَّللا یّلـص  مرکا  لوسر  تسد  بآ  تکرب  زا   ] هاچ نآ  تخیر و  هاچ  نورد  هب  ار  نآ  هدـنامیقاب  تسـش و  نآ  اـب  ار  دوخ  يور  دـیماشآ و  و 
. تسا بآ  رپ  نانچمه  کنیا  مه  ات  مّلس ] هلآ و  هیلع و 

ترضح نآ  دزن  شیرق  ناراوس  اب  ار  دیعس  نب  نابا  شیرق  درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  اج  نآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
كرک هک  دیدب  ار  ینابرق  نارتش  دمآ و  سیلح  یتقو  دنداتسرف . ار  سیلح  وا  زا  سپ  تفرگ و  عضوم  ادخ  لوسر  ربارب  رد  وا  دنداتـسرف و 
نامیپ مه  امـش  اب  ام  دـنگوس  ادـخب  نایفـس ! اـبا  يا  تفگ : نایفـس  وبا  هب  تشگزاـب و  تفرن و  ادـخ  لوسر  دزن  دـندروخیم ، ار  رگیدـمه 

: تفگ وا  هب  نایفس  وبا  ینادرگزاب . ناشهاگنابرق  زا  ار  ینابرق  نارتش  هک  میاهدشن 
هچنآ ره  ات  يراذگب  دازآ  هّکم  ندمآ  يارب  ار  دّمحم  دیاب  ای  دـنگوس  ادـخب  تفگ : سیلح  یتسه . نیـشننابایب  یبرع  وت  هک  شاب  شوماخ 

ینامیپ دّمحم  زا  ام  ات  شاب  شوماخ  تفگ : نایفس  وبا  منکیم . ادج  شیرق  اب  يراکمه  زا  ار  « 1  » شیباحا نم  هکنیا  ای  دنکب و  دهاوخیم 
. میریگب

هورع دنداتسرف . ترضح  نآ  دزن  دنتشاد ] تنوکس  فئاط  رد  دوب و  فیقث  هلیبق  سیئر  هک   ] ار دوعـسم  نب  ةورع  نایرج  نیا  زا  سپ  شیرق 
هک دوب  هنوگ  نیا  اـهنآ  نتـشک  یگنوگچ  و  دوب . هدـمآ  شیرق  دزن  دوب  هتـشک  ار  هریغم  هک  یناـسک  نوماریپ  وـگتفگ  يارب  ماـگنه  نآ  رد 

. درب ربمایپ  دزن  هتشادرب  ار  ناشلاوما  تشک و  هار  رد  دندوب  هتفر  تراجت  يارب  هک  ار  اهنآ  هریغم 
اهنآ میرادن . نادب  يزاین  ام  هدمآ و  تسد  هب  گنرین  اب  لاوما  نیا  دومرف : تفریذـپن و  ار  لاوما  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 
یسک وا  دیآیم و  وت  دزن  شیرق  يوس  زا  یگدنیامن  هب  دوعـسم  نب  ةورع  کنیا  ربمایپ ! يا  دنتفگ : دنداتـسرف و  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  یناسک 

دزن هورع  دـندرک . فص  وا  ربارب  رد  ار  اهنآ  دـینک و  فص  وا  يولج  ار  اـهینابرق  دومرف : ربماـیپ  دـهنیم . مارتحا  یناـبرق  نارتش  هب  هک  تسا 
افـص و نایم  یعـس  هبعک و  هناخ  فاوط  يارب  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهدمآ ؟ هّکم  هب  هچ  يارب  تفگ : دـمآ و  ربمایپ 

حالـص دـنگوس  يّزع  تال و  هب  هن ، تفگ : هورع  مراذـگ . امـش  يارب  ار  اـهنآ  تشوگ  منک و  یناـبرق  ار  نارتش  نیا  هکنیا  ماهدـمآ و  هورم 
نوچمه منیبیمن 

______________________________

. دندوب نامیپ  مه  شیرق  اب  دندرکیم و  یگدنز  دوب  یشبح )  ) مان هب  هکم  نیئاپ  رد  هک  یهوک  رانک  رد  دندوب  یمدرم  ( 1)
373 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تدنگوس دناهدروآ و  وت  اب  دوخ  يدنواشیوخ  ادخ و  دای  هب  ار  وت  شیرق  تموق  یلو  دوش ، هدنادرگزاب  ياهدـمآ  هک  يروظنم  يارب  ییوت 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ینادرگ . ریلد  اهنآ  رب  ار  ناشنمـشد  ینک و  محر  عطق  ییآرد و  ناشرهـش  هب  اهنآ  هزاجا  نودـب  ادابم  هک  دـنهدیم 

: دومرف مّلس  هلآ و 
. موش دراو  هّکم  هب  هکنیا  زج  منکن  يراک  نم 
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هک هبعش  نب  ةریغم  تشادیم و  ترضح  نآ  شیر  هب  تسد  ربمایپ  اب  وگتفگ  ماگنه  دوعـسم  نب  ةورع  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسیک ؟ نیا  دّمحم ! يا  تفگ : هورع  دز . وا  تسد  يور  هب  دوب  هداتسیا  ترـضح  نآ  رـس  يالاب 

. تسا هریغم  وت  ردارب  رسپ  نیا 
تشگزاب شیرق  يوس  هب  هورع  وت . تشلپ  راک  نتـسش  يارب  رگم  ماهدماین  هّکم  هب  نم  ادخب  زابگنرین ! يا  تفگ : درک و  هریغم  هب  ور  هورع 

هک يراک  ماجنا  هّکم و  هب  ندمآ  زا  ار  دّمحم  نوچمه  یـصخش  منادیمن  حالـص  نم  دنگوس ، ادخب  هن ، تفگ : شنارای  نایفـس و  وبا  هب  و 
رد ار  ینابرق  نارتش  ات  دومرف  ادخ  لوسر  دنداتـسرف و  ربمایپ  دزن  ار  يّزعلا  دـبع  نب  بطیوح  ورمع و  نب  لیهـس  شیرق  دـنادرگ . زاب  دراد ،

: دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهدـمآ ؟ هّکم  هب  هچ  يارب  هک  دندیـسرپ  ربمایپ  زا  دـندمآ و  ود  نآ  دـندرک . فص  اـهنآ  ربارب 
نب لیهـس  مراذـگ . امـش  يارب  ار  اهنآ  تشوگ  منک و  ینابرق  ار  نارتش  نیا  هکنیا  ماهدـمآ و  هورم  افـص و  نایم  یعـس  هبعک و  فاوط  يارب 

رب ار  نمـشد  ییآرد و  اهنآ  رهـش  هب  هزاجایب  ادابم  هک  دنهدیم  دـنگوس  ناشیدـنواشیوخ  ادـخب و  ار  وت  تموق  دـنتفگ : بطیوح  ورمع و 
يوس ار  رمع  تفرگ  میمصت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دوش . دراو  هّکم  هب  هکنآ  رگم  تفریذپن  اهنآ  زا  ربمایپ  ینادرگ . ریلد  اهنآ 

هک تسا  ناـنچ  ناـشیا  ناـیم  رد  نم  هاـگیاج  دـنکدنا و  شیرق  ناـیم  رد  نم  هریـشع  هَّللا ! لوسر  اـی  تفگ : خـساپ  رد  رمع  دتـسرف و  اـهنآ 
. منکیم ییامنهار  نافع  نب  نامثع  هب  مهم  نیا  ماجنا  يارب  ار  امش  نم  یلو  ینادیم ،

هک یماگنه  هد . تراشب  داد  هدعو  نم  هب  دـنوادخ  هک  هّکم  حـتف  هب  ار  اهنآ  ورب و  تموق  نانمؤم  يوس  دومرف : داتـسرف و  نامثع  دزن  ربمایپ 
هب ار  وا  دیناشن و  دوخ  ولج  ار  نامثع  دیشک و  بقع  نیز  رس  زا  درک و  مارتحا  ار  يو  وا  دروخرب و  دیعس  نب  نابا  هب  دوب  هّکم  یهار  نامثع 

بیترت نیدب  و  درک ، نالعا  اهنآ  هب  ار  دوخ  ماغیپ  دش و  هّکم  دراو  نامثع  درب و  هّکم 
374 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نایم رد  مه  نامثع  دوب و  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  رمع  نب  لیهـس  دش . زاغآ  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  شکمـشک 
هک نامثع  تعیب  ياج  هب  دندرک و  تعیب  ناناملسم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دش . راتفرگ  ناکرـشم  رکـشل 

هبعک هناخ  هب  دـش  قفوم  هک  نامثع  لاـح  هب  اـشوخ  دـنتفگ : ناناملـسم  و  دز ، رگید  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  کـی  ربماـیپ ، تشادـن  روضح 
و دنکن . يراک  نینچ  وا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دیآ . نوریب  مارحا  زا  دیامن و  یعـس  هورم  افـص و  نایم  دـنک و  فاوط 
مدرکیمن و يراک  نینچ  نم  تفگ : يدرک ؟ فاوط  هبعک  هناخ  هب  ایآ  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوسر  دـمآ  ربماـیپ  دزن  تشگرب و  ناـمثع  نوچ 

. درک نایب  دوب  هداد  خر  هچ  ره  تفگزاب و  ار  دوخ  يارجام  و  متفرگیمن ، یشیپ  ادخ  لوسر  هب  فاوط  رد 
: سیونب تفگ : درک و  یلع  هب  ور  ربمایپ 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
: سیونب میـسیونیم  ام  هک  روط  ناـمه  سپ  تسا ، هماـمی  رهـش  رد  هک  ناـمه  رگم  تسیک  میحر  ناـمحر و  منادیمن  نم  تفگ : لیهـس  . 

لیهس ددنبیم . ورمع  نب  لیهس  اب  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  يدادرارق  نیا  سیونب : دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ّمهّللا .» کمـسب  »
دّمحم منم  و  ادخ ، ربمایپ  منم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  میگنجب ؟ وت  اب  ارچ  سپ  مینادب ] ادخ  لوسر  ار  وت  ام  رگا  : ] تفگ

امـش يوس  هب  ام  زا  سک  ره  دنتفگ : ناکرـشم  هک  دوب  نیا  داد  رارق  ياهدنب  زا  ادخ . لوسر  ییوت  دنتفگ : ادصمه  ناناملـسم  هَّللا . دـبع  نب 
وا تخیرگ  ام  يوس  هب  ناناملـسم  امـش  زا  سک  ره  یلو  درواین ، رد  دوخ  نید  هب  روزب  ار  وا  دّمحم  دـیهدیم و  شزاب  ام  هب  ار  وا  تخیرگ 

نیا ياهدنب  هلمج  زا  نینچمه  و  میرادن . يزاین  دزیرگ  امش  دزن  هک  یسک  هب  ام  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  مینادرگنزاب . ار 
. ناهنپ هن  دشاب  ادیپ  هّکم  مدرم  نایم  رد  یتسرپادخ  هک  دوب  نآ  داد  رارق 

چیه دنداتسرفیم و  هیده  هّکم  ناناملسم  يارب  هنیدم  زا  اههدرپ  انامه  و  دومرف : اج  نیا  رد  مّلـس  هلآ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  قداص  ماما 
یگریچ هّکم  مدرم  همه  رب  مالـسا  هک  دوب  کیدزن  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  و  دوبن ، نیا  زا  رتتکربرپ  نانآ  يارب  همانحلـص  ّداوم  زا  يدـنب 
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. دبای
. میاهتـسب رارق  نآ  يور  هک  تسا  ياهداـم  نیتسخن  نیا  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تخادـنا و  تسد  لدـنج  وبا  دوخ  رـسپ  هب  ورمع  نب  لـیهس 

نینچ نیا  يدوبن . نکش  نامیپ  وت  دّمحم ! يا  تفگ : لیهـس  ياهدرک ؟ اضما  يدادرارق  وت  رگم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
لدنج وبا  لیهس ، هک  دوب 

375 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ینکیم ؟ وا  میلـست  ارم  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : درک و  ربمایپ  هب  ور  لدـنج  وبا  درب . دوخ  هارمه  ار 

. روآ مهارف  یشیاشگ  لدنج  وبا  يارب  ایادخ ! دومرف : سپس  و  مدوب ، هدرکن  وا  اب  یطرش  وت  يدازآ ]  ] هراب رد  نم  دومرف :

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  ءاسن  هروس  هیآ 90  ریسفت 

اُوِلتاُقی َْوأ  ْمُکُوِلتاُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُص  ْتَرِصَح  ْمُکُؤاج  َْوأ  هفیرـش ... : هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ساّبعلا  وبا  لضف  [ 504]
زا میگنتلد  ام  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : هدـمآ  ادـخ  لوسر  دزن  اهنآ  اریز  تشگ ، لزاـن  جـلدم  ینب  هراـب  رد  هیآ  نیا  دومرف : « 1  ... » ْمُهَمْوَق

. مییآرد راز  راک  هب  وت  هیلع  دوخ  موق  اب  هن  میگنجیم و  وت  دوس  هب  مییوت و  اب  هن  ام  و  ییادخ ، لوسر  وت  میهد  یهاوگ  هکنیا 
هَّللا یّلص  ترضح  داد ؟ ناشن  یشنکاو  هچ  اهنآ  نخس  نیا  ربارب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  مدرک : ضرع  نم  دیوگیم : يوار 
رتهب هچ  هک  دنتفریذپ  رگا  دناوخارف ، مالـسا  هب  ار  اهنآ  اهبرع  راک  زا  تغارف  زا  سپ  ات  تسب  نامیپ  اهنآ  اب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هلآ و  هیلع و 

. دزادرپ گنج  هب  اهنآ  اب  ّالا  و 

طول موق  ناتساد 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  راّمح  دیزی  وبا  [ 505]
هک یلاح  رد  اهنآ  تخیگنارب . لیبورک  لیفارـسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، ياهمان  اب  هتـشرف  راهچ  طول  موق  ندرک  دوباـن  يارب  لاـعتم  دـنوادخ 
اذل تفای ، ناشیا  رد  ییوکین  دومن  یلو  تخانـشن  ار  اهنآ  میهاربا  دنداتـسرف . دورد  وا  رب  دـندرک و  رذـگ  میهاربا  رب  دنتـشاد  رـس  رب  همامع 

نایرب اهنآ  يارب  یهبرف  هلاـسوگ  سپ  دوب ، تسود  ناـمهیم  میهاربا  تسین . هتـسیاش  نم  زج  ار  ناـشیا  هب  تمدـخ  تفگ : نینچ  دوخ  شیپ 
. دـسریمن هلاسوگ  هب  اهنآ  تسد  هک  دـید  تشاذـگ  اهنآ  ربارب  رد  ار  هلاسوگ  نوچ  سپ  داـهن . ناـشیا  يور  شیپ  ار  نآ  تخپب و  اـت  درک 

ار اهنآ  سپ 
______________________________

(. هیآ 90 ءاسن / هروس   ...« ) هدش گنت  ناشموق  اب  راکیپ  ای  امش  اب  راکیپ  زا  ناشیا  هنیس  دناهدمآ و  امش  شیپ  هک  نانآ  و  ( » 1)
376 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. داتفا شلد  رد  یساره  اهنآ  زا  داد و  صیخشت  سانشان 
تقو نیا  رد  يرآ . تفگ : لیئربج  ییومه ؟ وت  تفگ : دروآ و  ياـج  هب  ار  وا  میهاربا  تفرگرب و  هرهچ  زا  هماـمع  دـید  نینچ  هک  لـیئربج 

رد داد . شدیون  بوقعی  هب  مه  قاحـسا  یپ  زا  داد و  تراشب  قاحـسا  ندمآ  هب  ار  وا  لیئربج  تشذـگ و  اهنآ  شیپ  زا  میهاربا  رـسمه  هراس 
رد هک  دنداد  ودب  ار  یخساپ  نامه  مه  اهنآ  و  تفگ ، [ 72 دوه /  ] هدرک لقن  وا  زا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  ار  ینخـس  نامه  هراس  ماگنه  نیا 

: تفگ میهاربا  میاهدمآ . طول  موق  ندرک  دوبان  يارب  دنتفگ : ناگتـشرف  دیاهدمآ ؟ هچ  يارب  تفگ : اهنآ  هب  میهاربا  هدمآ . [ 73 دوه /  ] نآرق
دنـشاب رفن  هاجنپ  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ . تفگ : لیئربج  درک ؟ دـیهاوخ  دوبان  ار  اهنآ  مه  زاب  دوش  تفاـی  نمؤم  دـص  اـهنآ  ناـیم  رد  رگا 
لیئربج هچ ؟ دنشاب  نت  تسیب  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ . تفگ : لیئربج  هچ ؟ دنـشاب  نت  یـس  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ . تفگ : لیئربج  هچ ؟
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: تفگ لیئربج  هچ ؟ دنشاب  نت  جنپ  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ ، تفگ : لیئربج  هچ ؟ دنشاب  نت  هد  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ . تفگ :
: تفگ میهاربا  ماگنه  نیا  رد  ریخ . تفگ : لیئربج  هچ ؟ دشاب  نت  کی  رگا  تفگ : میهاربا  ریخ .

میشخب ییاهر  ار  شنادناخ  وا و  ام  میرتاناد . تساهنآ  نایم  رد  هک  سک  نادب  ام  دنتفگ : خساپ  رد  ناگتـشرف  تساهنآ ؟ نایم  رد  هک  طول 
. دنتفر سپس  اهنآ  تسا . ناگدنام  زا  هک  ار  شنز  رگم 

نیا و  دناهرب ، يدوبان  زا  ار  اهنآ  هتساوخیم  میهاربا  هکنآ  رگم  منادیمن  يدوصقم  نخس  نیا  يارب  تسا : هتفگ  يرکسع  نسح  دّمحم  وبا 
: دومرف هک  تسا  راگدرورپ  نخس  نامه 

«. 1  » ٍطُول ِمْوَق  ِیف  اُنلِداُجی  ... 
. دوب رهش  یکیدزن  رد  دوخ  رازتشک  رد  وا  هک  یلاح  رد  دندمآ  طول  دزن  ناگتشرف  سپ 

اههمامع و وکین و  لکش  عضو و  نآ  رد  ار  اهنآ  هک  طول  دنداتسرف . دورد  ترضح  نآ  رب  دنتـشاد  رـس  رب  همامع  هک  روط  نامه  ناگتـشرف 
زا هار  نیب  رد  طول  دـنداتفا . هار  هب  وا  یپ  رد  اهنآ  داتفا و  ولج  طول  دـنتفریذپ . زین  اهنآ  درک و  ناـشتوعد  شلزنم  هب  دـید  دیفـس  ياـههماج 

ار ناشیا  هکنیا 
______________________________

(. هیآ 74 دوه / هروس  « ) درکیم هلداجم  طول  موق  هراب  رد  ام  اب  ( » 1)
377 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

، ناشمـسانشیم یبوخب  هک  مدربیم  دوخ  موق  نایم  هب  ار  نانیا  مدرک ! يراک  بجع  تفگ : دوخ  اب  دـش و  نامیـشپ  دوب  هدـناوخ  شلزنم  هب 
نیا باذع  رد  ام  دوب : هتفگ  رتشیپ ]  ] لیئربج دیوریم . ادخ  قلخ  نیرتدب  يوس  هب  امـش  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : درک و  يور  ناشیدب  اذل 

: تفگ لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دهد . یهاوگ  اهنآ  يدب  هب  راب  هس  طول  ات  درک  میهاوخن  باتش  مدرم 
نیرتدب يوس  هب  امـش  هک  انامه  تفگ : درک و  ور  ناشیدب  هرابود  دومیپ  هک  ار  تفاسم  زا  یکدـنا  داتفا و  هار  هب  طول  سپـس  راب . کی  نیا 
نیرتدب يوس  هب  امـش  هک  یتسارب  تفگ : دیـسر  رهـش  هزاورد  هب  نوچ  داتفا و  هار  هب  طول  راب . ود  نیا  تفگ : لیئربج  دیوریم . ادخ  مدرم 

. راب هس  مه  نیا  تفگ : لیئربج  دیناور . ادخ  قیالخ 
موق یلو  دز  دایرف  تفر و  هناخ  ماب  رب  تفای  اـبیز  ار  اـهنآ  هک  طول  نز  دـندش . دراو  وا  هارمه  مه  ناگتـشرف  دـش و  رهـش  دراو  طول  سپس 

ماگنه نیا  رد  و  دندیود ، طول  هناخ  برد  هب  ور  دـندید  ار  دود  مدرم ، نوچ  و  درک . اپ  رب  يدود  ماب ، رب  اذـل  دندینـشن ، ار  وا  يادـص  طول 
هب ات  دـندمآ  هناخ  برد  يوس  هب  مدرم  نآ  ماهدـیدن . رتابیز  اهنآ  زا  زگره  نم  هک  دنتـسه  یمدرم  طول  دزن  تفگ : دـمآ و  نییاـپ  طول  نز 

: تفگ تفر و  اهنآ  يوس  هب  دید  ار  اهنآ  طول  نوچ  دنیآرد . هناخ 
اهنآ هب  طول  دوشیمن ؟ تفای  يدنمدرخ  امـش  نایم  رد  ایآ  دینکن . اوسر  منانامهیم  هراب  رد  ارم  دیریگ و  شیپ  رد  ادخ  ياوقت  تعامج ! يا 

خـساپ رد  اهنآ  دننک . توهـش  عفد  یعرـش  یقیرط  هب  هک  درک  توعد  ار  اهنآ  طول  دـنرتهزیکاپ . امـش  يارب  هک  دـننم  نارتخد  نانیا  تفگ :
شاک يا  تفگ : طول  میراد . يدوصقم  هچ  اـم  هک  ینادیم  وت  تسین و  یتبغر  یّقح و  وت  نارتخد  رد  ار  اـم  هک  ینادیم  دوخ  وت  دـنتفگ :

. دراد ییورین  هچ  نونکا  تسنادیم  شاک  تفگ : لیئربج  مدوبیم . رادروخرب  راوتـسا  ینابیتشپ  زا  اـی  متـشاد و  ییاـناوت  امـش  ربارب  رد  نم 
لیئربج دندش  هناخ  دراو  اهنآ  نوچ  دنوش . دراو  راذگب  دز : دایرف  لیئربج  دـنتخیر . وا  هناخ  هب  روزب ]  ] ات دـنتفرگ  ینوزف  هناخ  برد  رب  موق 

 ... ْمُهَُنیْعَأ انْسَمَطَف  دومرف .. : هک  تسا  راگدرورپ  نخس  نامه  نیا  و  دش . بلـس  اهنآ  زا  ییانیب  دروآ و  دورف  اهنآ  يوس  هب  ار  دوخ  تشگنا 
«. 1»
______________________________

(. هیآ 37 رمق / هروس  « ) میدرک روک  ار  ناشاههدید  ( » 1)
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378 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
طول هب  لـیئربج  نینچ  نیا  و  «. 1  ... » ِْلیَّللا َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف  َْکَیلِإ  اُولِـصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  هک ... : دروآرب  داـیرف  لـیئربج  سپس 
َْسَیل َأ  ُحـْبُّصلا  ُمُهَدِـعْوَم  َّنِإ  تفگ .. : لیئربج  دـینک . باتـش  تفگ : لیئربج  هب  وا  میاهدـمآ و  اهنآ  ندرک  دوباـن  يارب  اـم  هک  درک  نـالعا 

. درب نوریب  ار  شیوخ  رسمه  زج  شاهداوناخ  دوخ و  ات  داد  روتسد  وا  هب  لیئربج  نینچ  نیا  و  «، 2  » ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا 
لها هک  درب  الاب  ردـق  نآ  دـنکرب و  نیمز  هقبط  نیمتفه  زا  دوخ  لاب  ود  اب  نب  زا  ار  رهـش  نآ  لیئربج  هاگ  نآ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 

نآ هموح  رد  هک  ینانکاس  اهنآ و  رب  تخاس و  نوگژاو  ار  رهش  نآ  اج  نامه  زا  دندینـش و  ار  اهنآ  ناسورخ  ناگـس و  گناب  ایند  نامـسآ 
. دیرابب لیّجس  گنس  دندوب  رهش 

هیواعم اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رظن 

[ هیواعم اب  حلص   ] درک یلع  نب  نسح  هک  يراک  دنگوس  ادخب  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  [ 506]
َو َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  هیآ : نیا  زا  روظنم  دنگوس  ادخب  دوب . رتهب  هدیبات  نادب  دیـشروخ  هچنآ  ره  زا 

دـش رّرقم  اهنآ  رب  گنج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  نوچ  و  دندش . گنج  ناهاوخ  ناشیا  یلو  تسا  ماما  زا  يربنامرف  اهنت  « 3  ... » َةاکَّزلا اُوتآ 
يوریپ وت  نالوسر  زا  میریذپب و  ار  تتوعد  ات  يدادن  تصرف  هاتوک  یتّدم  ات  ار  ام  ارچ  یتشاد ؟ رّرقم  گنج  ام  رب  ارچ  ایادـخ ! راب  دـنتفگ :

. دوب مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  نامز  نامه  ریخأت  زا  اهنآ  دوصقم  مینک ؟
______________________________

(. هیآ 81 دوه / هروس  « ) وش رپسهار  تنادناخ  اب  بش  زا  یساپ  وت  دنباین و  تسد  وت  هب  زگره  اهنیا  میاوت و  راگدرورپ  ناگداتسرف  ام  ( » 1)
(. هیآ 81 دوه / هروس  « ) تسین کیدزن  حبص  ایآ  تسا ، هاگحبص  اهنآ  هدعو  ( » 2)

/ ءاسن هروس  « ) دیهد تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  دـیرادب و  گنج ] زا   ] تسد دوب  هدـش  هتفگ  اهنادـب  هک  ار  یناسک  نآ  يدـیدن  ایآ  ( » 3)
(. هیآ 77

379 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

موجن ملع  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگدید 

، يرآ دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ تسار  ایآ  هک  مدیسرپ  موجن  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : سینخ  نب  یّلعم  [ 507]
ییاج ات  تخومآ  وا  هب  ار  موجن  ملع  تفرگ و  ار  مجع  زا  يدرم  وا  داتـسرف و  نیمز  هب  يدرم  تروص  هب  ار  يرتشم  ّلج  ّزع و  يادخ  انامه 
کلف رد  ار  نآ  نـم  تـفگ : درم  نآ  تساـجک ؟ رد  يرتـشم  رگنب  نوـنکا  تـفگ : ودـب  سپـس  تـسا و  هـتفرگ  ارف  ار  نآ  درک  ناـمگ  هـک 
ناـمگ داد و  شزومآ  وا  هب  تفرگ و  ار  يدـنه  يدرم  تسد  درک و  رود  دوـخ  زا  ار  وا  يرتـشم  دراد . رارق  اـجک  رد  منادیمن  مباـییمن و 

رب تفگ : درم  نآ  تسا ؟ هتفرگ  رارق  اـجک  رد  يرتـشم  رگنب  نونکا  تفگ : وا  هب  ماـگنه  نیا  رد  هدـناسر . لاـمک  هب  ار  ملع  نآ  وا  هک  درک 
درم نآ  نادـناخ  رد  وا  ملع  و  تفرب ، اـیند  زا  دز و  يداـیرف  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  يرتشم  یتسه . يرتشم  ناـمه  وت  نم  تابـساحم  هیاـپ 

. تساج نامه  رد  شناد  نیا  هاگیاج  ور  نیمه  زا  دیسر و  ثرا  هب  نانچمه 
برع و زا  ینادـناخ  رگم  دـنادن  ار  نآ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دـندرک  شـسرپ  موـجن  ملع  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  [ 508]

. دنه لها  زا  ینادناخ 

ناشیا تفالخ  ناگدننکینیبشیپ  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفر 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


نم سابع  ینب  روهظ  زا  شیپ  دندرک  روهظ  یناسارخ ] ملـسم  وبا  نارادفرط   ] ناشوپهایـس هک  ینامز  رد  دیوگیم : سینخ  نب  یّلعم  [ 509]
هتـشون ترـضح  نآ  هب  اههمان  نآ  رد  هک  مدرب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  يرگید  عمج  ریدـس و  میعن و  نب  مالـسلا  دـبع  زا  ییاـههمان 

هیلع ترـضح  دـیراد ؟ يرظن  هچ  ناتدوخ  کنیا  دیـسر ، دـهاوخ  امـش  هب  تفـالخ  رما  هک  مینادیم  رّرقم  هدرک  ینیب  شیپ  اـم  هک : دـندوب 
يارب هک  دـننادیمن  نانیا  ایآ  دوب . مهاوخن  تعامج  نیا  ماـما  نم  امـش . رب  ياو  امـش ، رب  ياو  دومرف : تفوک و  نیمز  هب  ار  اـههمان  مالّـسلا 

. دوش هتشک  ینایفس  دیاب  تفالخ  هب  ام  ندیسر 
380 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نآرق رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ياههناخ 

هیلع ترضح  مدرک . شسرپ  « 1  ... » َعَفُْرت ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  هفیرش : هیآ  نوماریپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ریصب  وبا  [ 510]
. تسا ربمایپ  ياههناخ  روظنم  دومرف : مالّسلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرز 

ینعی مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرز  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ءالعلا  یبا  نب  ییحی  [ 511]
لمج گـنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  ياهرز  ناـمه  نیا  و  بقع ، رد  هرقن  هقلح  ود  تشاد و  ولج  رد  هرقن  هقلح  ود  لوضفلا » تاذ  »

. درک نت  رب 

لمج گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دنبرمک 

دیفس هایس و  يدنبرمک  لمج  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعش  نب  بوقعی  [ 512]
نت رب  هرز  هک  يزور  ترضح  نآ  دوب و  هدروآ  مرکا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  نامـسآ  زا  ار  نآ  لیئربج  هک  تسب  نایم  رب 

. تسبیم دوخ  نایم  هب  ار  نآ  درکیم 

دادقم نامثع و  يوگتفگ 

يوس هب  ار  وت  ای  رادرب و  تسد  ای  دنگوس  ادخب  تفگ : دادقم  هب  نامثع  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : راسی  نب  لیضف  [ 513]
: هک ناسرب  ار  مایپ  نیا  نامثع  هب  نم  يوس  زا  تفگ : راّمع  هب  دیـسر  ارف  دادـقم  گرم  ماگنه  نوچ  و  منادرگیم ، زاب  تتـسخن  راـگدرورپ 

. متشگزاب دوخ  تسخن  راگدرورپ  يوس  هب  نم 
______________________________

(. هیآ 36 رون / هروس  « ) ددرگ دنلب  هتشارفارب و  ات  هداد  هزاجا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  ( » 1)
381 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هماسا یهدب  تخادرپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 

زا امش  تفگ : ناشیدب  وا  دنتفر و  وا  دزن  مشاه  ینب  دیـسر  ارف  هماسا  نب  دّمحم  گرم  هک  یماگنه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ 514]
نیسحلا نب  یلع  ماما  دیزادرپب . ار  نآ  نم  يوس  زا  امش  مهاوخیم  هک  مراد  یهدب  کی  نم  دیهاگآ . دوخ  هب  تبسن  مهاگیاج  یـشیوخ و 
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: دومرف مالّسلا  هیلع 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  دندش . شوماخ  مه  نارـضاح  رگید  دش و  شوماخ  وا  نم . هدهع  رب  وت  یهدـب  موس  کی  تخادرپ  دـنگوس ، ادـخب 

. نم هدهع  رب  وت  ياهیهدب  همه  تخادرپ  دومرف : مالّسلا 
هکنآ رگم  مریگ  هدـهع  رب  ار  وا  ياهیهدـب  همه  تسخن  راب  رد  هک  دـشن  نم  عنام  يزیچ  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : سپـس  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

[. میتفرگیم هدهع  رب  ار  نآ  تخادرپ  ام  دوب  هدرکن  نینچ  رگا  و   ] تفرگ یشیپ  ام  رب  وا  دنیوگب : متشادن  شوخ 

ةرمس زا  وا  تیاکش  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش 

« اوصق  » هب هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رتش  هدام  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 515]
نایم هب  نآ  درکیم و  شیاـهر  تخادـنایم و  شندرگ  هب  ار  شراـسفا  دـمآیم  دورف  نآ  زا  ربماـیپ  نوچ  هک  دوب  هنوگ  نآ  تشاد  ترهش 

بدنج نب  ةرمس  رداچ  هب  رتش  هدام  نآ  زور  کی  دشیم . ریس  یکدنا  تّدم  زا  سپ  دادیم و  نادب  يزیچ  سک  ره  و  تفریم ، ناناملـسم 
ترـضح نآ  هب  هرمـس  زا  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  هرـسکی  ناویح  نآ  تسکـش . ار  شرـس  دز و  نآ  رـس  رب  يزیت  كوـن  ياـصع  وا  دیـشکرس و 

. درب تیاکش 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  میرم  یگلماح  تّدم 

. هام کی  اب  ربارب  تعاس  ره  دش ، رادراب  هتعاس  هن  ار  یسیع  میرم ، دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  [ 516]
382 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هّیریغم هراب  رد  ثیدح  کی 

هیلع رقاب  ماما  رب  هک  یلجب  دیعـس  نب  ةریغم  نارادـفرط   ] هیریغم مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگیم : دـیزی  نب  رمع  [ 517]
ءزج زورما  دـناهتفگ ، غورد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسا . دـعب  بش  ءزج  زورما  هک  دـننکیم  نامگ  نینچ  تسبیم ] غورد  مالّـسلا 

. دمآرب مارح  هام  دنتفگ : دندید  ار  هام  هک  یماگنه  هلخن  نطب  مدرم  تسا . هتشذگ  بش 

نایعیش تلیضف 

نایعیـش دومرف : شترـضح  مدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  رد  نم  هک  یلاح  رد  دـیوگیم : رـسای  نب  راّمع  [ 518]
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  میوش . انشآ  اهنآ  اب  ام  ات  ناسانـشب  ام  هب  ار  اهنآ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : رمع  دنتـسه . تیب  لها  ام  زا  بان ، صاخ و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  سپس  منک . هاگآ  نآ  زا  ار  امش  متساوخ  هکنآ  رگم  متفگن  امش  هب  ار  نخس  نیا  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و 
یـشخب وترپ  ناـشیا  و  دنـشابیم ، نآ  غارچ  شنادـناخ  و  تسا ، نم  نید  رواـی  یلع  ّلـج و  ّزع و  يادـخ  رب  ياـمنهار  لـیلد و  منم  دومرف :

یّلـص ربمایپ  دشابن ؟ هارمه  نخـس  نیا  اب  شلد  یـسک  رگا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  دنریگیم . وترپ  اهنآ  زا  نارگید ]  ] هک دنتـسه 
ره سپ  دزیخرب ، تفلاخم  هب  نآ  اب  ای  دشاب  هارمه  نخس  نیا  اب  هکنآ  رگم  دناهداهنن  دوخ  هاگیاج  رد  ار  لد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

. دوب دهاوخ  يدوبان  تکاله و  لها  دوب  نادناخ  ام  فلاخم  شلد  هک  ره  تفای و  تاجن  دوب  تیب  لها  ام  قفاوم  شلد  هک 
ینمشد شیوخ  نارسمه  نارسپ و  ناردپ ، اب  ام  يارب  امش  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یـشعا  هبیتق  [ 519]

نآ اـم ] یتسود  تیـالو و  هب   ] امـش تقو  نیرتدـنمزاین  هک  دـینادب  و  دـشابیم ، ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  رب  امـش  شاداـپ  ربارب ، رد  دـیدیزرو و 
. درک هراشا  دوخ  يولگ  هب  كرابم  تسد  اب  و  دسر ، اج  نیا  هب  اهناج  هک  تسا  یماگنه 
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میتساوخ و تاقالم  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقیـص  روصنم  يرـصن و  هریغم  نب  ثراح  نم و  دـیوگیم : راـسی  نب  دیعـس  [ 520]
دوخ رکون  رهاط ، هناخ  رد  ار  ام  رادید  هدعو  ترضح 

383 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
درگ ام  دوب . مک  نیمز  زا  شعافترا  هک  هدز  هیکت  یتخت  رب  ترضح  نآ  هک  میدید  میتفر و  اج  نادب  میدناوخ و  ار  رصع  زامن  ام  داد . رارق 

، دیسر نیمز  هب  ترضح  ياهاپ  هک  ياهنوگ  هب  درک  زارد  تخت  يور  زا  ار  دوخ  ياهاپ  تسشن و  تساخرب و  ترضح  نآ  میتسـشن . ناشیا 
امش دنتشگ و  هیردق  يرامش  جراوخ ، ياهتـسد  هئجرم ، یهورگ  دنتفر ، پچ  تسار و  هب  مدرم  تسازـس ، ار  ادخ  رم  ساپـس  دومرف : سپس 

ياهناگی يادخ  رگم  تسین  یقیقح ] نید   ] نآ هک  دنگوس  ادخب  دینادب  دومرف : درب و  الاب  ار  دوخ  تسار  تسد  سپـس  دـنمانیم . هّیبارت  ار 
دنگوس ادخب  و  تسین ، يزیچ  تسا  نیا  زج  هچنآ  و  مههوجو ،- هَّللا  مّرک  اهنآ - هعیش  شلوسر و  نادناخ  شلوسر و  درادن و  کیرش  هک 

. درک رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  دوب و  مدرم  نیرتهتسیاش  مدرم  تیاده  یتسرپرس و  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع 
هـس رفن ، ود  رفن ، کی  هب  دنتـسه  ایند  نامـسآ  رد  هک  یناگتـشرف  هب  انامه  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  [ 521]

هک دینیبیمن  ایآ  دنیوگیم : رگید  کی  هب  دنشکیم و  رس  دننکیم  دای  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  تلیـضف  هک  يرفن 
ناگتـشرف زا  یهورگ  دـنروآیم . رگید  کی  داـی  هب  ار  دّـمحم  نادـناخ  تلیـضف  شنانمـشد  یناوارف  ناشرامـش و  ندوب  مک  اـب  هورگ  نیا 

. تسا رایسب  ادخ  مرک  دهد و  دهاوخ  سک  ره  هب  هک  تسادخ  مرک  لضف و  نیا  دنیوگیم : ناشیدب 

نایعیش اب  ارادم 

ارادم اهنآ  اب  دـینکن و  لیمحت  راوشد ] ياهراک   ] ام نایعیـش  هب  رمع ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : هلظنح  نب  رمع  [ 522]
. دنرادن دینکیم  لّمحت  امش  هچنآ  تقاط  مدرم  اریز  دینک ،

نافلاخم هراب  رد  هیآ  دنچ  ریسفت 

انَّبَر هفیرش ... : هیآ  هراب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامج  نیسح  [ 523]
384 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دنتـسه رمع ] رکب و  وبا   ] ود نآ  دوصقم  دوـمرف : «، 1  » َنِیلَفْـسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِمادـْقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  اناَّلَـضَأ  َْنیَذَّلا  اـَنِرَأ 
. دوب ناطیش  رکب ] وبا   ] ینالف و  دومرف : سپس 

، دنتـسه ود  نآ  دوصقم  ادخب  هروس ! نیا  دومرف : قوف  هیآ  هراب  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیلک  نب  ۀـقرو  [ 524]
. نیمز رد  ادخ  ملع  نارادهنازخ  نامسآ و  رد  ادخ  ملع  نارادهنازخ  مییام  دنگوس  ادخب  هروس  يا  راب - هس  ات  ود - نامه 

«2  ... » ِلْوَْقلا َنِم  یـضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  هفیرـش ... : هیآ  هراب  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دیوگیم : يرفعج  نامیلـس  [ 525]
. دنتسه حاّرج  هدیبع  وبا  ینالف و  ینالف و  دوصقم  دومرف :

ْمُْهنَع ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هیآ  هراب  رد  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : یـشاجن  هَّللا  دبع  [ 526]
: دومرف « 3  » ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو 

اوُمَلَظ ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  هکرابم : هیآ  نیا  زا  دوصقم  و  تسا ، ینالف  ینالف و  دوصقم  دـنگوس  ادـخب 
اهنآ دزن  هک  تسا  یلع  ربمایپ و  دوصقم  ادـخب  دومرف : « 4  » ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ 

زین ربمایپ  دـندیبلطیم و  شزرمآ  ادـخ  زا  دوخ  رادرک  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  رگا  یلع ! يا  ینعی  دـنبلط . شزرمآ  دوخ  رادرک  زا  دـنیایب و 
َكوُمِّکَُحی یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  دعب : هیآ  رد  و  دـندیدیم ، نابرهم  ریذـپهبوت و  ار  دـنوادخ  امتح  دوب  هتـساوخ  شزرمآ  اهنآ  يارب 
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امِیف
______________________________

تـسپ میهن و  شیوخ  ياهماگ  ریز  ار  اهنآ  ات  هد  ناـشن  اـم  هب  سنا  ّنج و  زا  دـنتخادنا  یهارمگ  هب  ار  اـم  هک  نت  ود  نآ  اراـگدرورپ ! ( » 1)
(. هیآ 29 تلّصف / هروس  « ) دنوش

(. هیآ 108 ءاسن / هروس  « ) دنزادرپب ادخ  ياضر  فالخ  نخس  هب  هنابش  هک  یتقو  ( » 2)
يراتفگ ناشدوخ  هراب  رد  هد و  ناشدـنپ  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  تسیچ ، ناشاهلد  رد  دـنادیم  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  ( » 3)

(. هیآ 63 ءاسن / هروس  « ) وگب اسر 
دندش یهانگ  بکترم  هک  یماگنه  هب  رگا  و  دنوش ، وا  نامرف  عیطم  دـیاب  ادـخ  رما  هب  نارگید  هکنآ  زج  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  ( » 4)
هروس « ) دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  دوب  هتساوخ  شزرمآ  ناشیا  زا  ربمایپ  دندوب و  هتساوخ  شزرمآ  ادخ  زا  دندوب و  هدمآ  وت  دزن 

(. هیآ 64 ءاسن /
385 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

َْتیَضَق اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  تسا ... . یلع  اهنآ و  نایم  فالتخا  زا  دوصقم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1  » ْمُهَْنَیب َرَجَش 
. دنوش یلع  تیالو  میلست  ینعی  «، 3  » ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  مالّسلا ... ، هیلع  یلع  تیالو  نالعا  هراب  رد  ربمایپ  يا  وت  نابز  هب  ینعی  « 2 ... »

منک و ریبعت  ار  نآ  مدوخ  منیبـب و  یباوخ  نم  هک  اـسب  هچ  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دـیوگیم : داـّلخ  نب  رمعم  [ 527]
. دوش ریبعت  هک  دوشیم  هنوگ  نامه  باوخ ،

ضرع تسا . هدـش  ریبعت  هک  دوشیم  هنوگ  نامه  باوخ ، دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دـیوگیم : مهج  نب  نسح  [ 528]
هیلع فسوی  ترـضح  ریبعت  ببـس  هب  و   ] هدوب ناشیرپ  ياهباوخ  زا  رـصم  هاشداپ  باوخ  هک  دـناهدرک  تیاور  ام  باحـصا  زا  یخرب  مدرک :

نوتـس هک  دـید  باوخ  رد  ینز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ناـمز  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هتفاـی .] تیعقاو  مالّـسلا 
. درک ضرع  ربمایپ  هب  ار  دوخ  باوخ  دیسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  سپ  هتسکش ، شاهناخ 

هک هنوگ  نامه  دوب  رفـس  رد  هک  وا  رهوش  دـسریم . رـس  رفـس  زا  یـشوخ  یبوخ و  اب  ترهوش  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
شاهناخ نوتـس  هک  دید  باوخ  هب  هرابود  نز  نآ  تفر و  رفـس  هب  وا  رهوش  رگید  راب  دـمایب . دوب  هتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

یبوخ و اب  ترهوش  دومرف : وا  هب  ربمایپ  درک . ضرع  ار  شباوخ  دیـسر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  زاـب  تسا . هتـسکش 
رد نز  نآ  تفر و  رفس  هب  موس  راب  يارب  وا  رهوش  دمایب . رفس  زا  دوب  هتفگ  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  وا  رهوش  و  دسریم ، رس  رفس  زا  یـشوخ 

: هک تفگ  وا  هب  تشرس  دب  درم  نآ  و  تفگزاب ، موش  مدرم  يارب  ار  دوخ  باوخ  راب  نیا  وا  یلو  هتـسکش ، شاهناخ  نوتـس  هک  دید  باوخ 
نب رباج  [ 529 ! ] درکن وکین  يریبـعت  ار  نز  نآ  باوخ  درم ، نیا  ارچ  دومرف : وا  دیـسر و  ربماـیپ  شوگ  هب  ربـخ  نیا  درم . دـهاوخ  ترهوش 

: دومرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیزی 
نآ ات  دیاشگیم  لاب  شبحاص  رس  رب  نامسآ  نیمز و  نایم  ياهدنرپ ] نانوچ   ] نمؤم باوخ 

______________________________

(. هیآ 65 ءاسن / هروس  « ) دنهد رارق  رواد  ار  وت  تساهنآ  نایم  هک  یعازن  رد  هکنآ  رگم  دنرواین  نامیا  هک  تراگدرورپ  هب  دنگوس  هن ، ( » 1)
(. هیآ 65 ءاسن / هروس  « ) دنوشن دونشخان  چیه  یهدیم  وت  هک  یمکح  زا  و  ( » 2)

(. هیآ 65 ءاسن / هروس  « ) دندرگ نآ  میلست  رسارس  و  ( » 3)
386 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

سپ دیآ . نیمز  هب  دش  ریبعت  وا  باوخ  نوچ  و  دـنک ، ریبعت  شیارب  ار  نآ  وا  دوخ  نوچمه  يرگید  ای  دـنک  ریبعت  ار  نآ  شدوخ  هک  ماگنه 
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. دینکن لقن  دنمدرخ  هب  زج  ار  دوخ  باوخ 

باوخ ندرک  نایب  رد 

هب زج  دیابن  ار  باوخ  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 530]
. تفگ زاب  دشاب  رانک  رب  يرگدادیب  تداسح و  زا  هک  یسک 

يور تشز  درم  ناتساد 

وذ  ) هک دوب  يدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  [ 531]
دیسر ربمایپ  تمدخ  وا  زور  کی  دندیمانیم . هرمنلا ) وذ   ) ار وا  یتشز  نیمه  ببـس  هب  دوب و  مدرم  نیرتتشز  زا  وا  دشیم . هدیمان  هرمنلا )

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تسا ؟ هدرک  بجاو  هچ  نم  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  وگب  نم  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  و 
كرد ار  نآ  يدنام و  هدـنز  هک  یتروص  رد  ار  كرابم  هام  هزور  و  زور ، هنابـش  رد  زامن  تعکر  هدـفه  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب  دـنوادخ 

هب قـحب  ار  وـت  هک  ییادـخب  دـنگوس  تـفگ : درم  نآ  داد . حرـش  وا  يارب  ار  نآ  و  ار ، تاـکز  و  یتفاـی ، تعاطتـسا  رگا  ار  جـح  و  يدرک ،
. دروآ مهاوخن  ياج  هب  هدینادرگ  بجاو  نم  يارب  هچنآ  رب  نوزفا  دوخ  راگدرورپ  يارب  تخیگنارب ، يربمایپ 

. تسا هدیرفآ  تشز  نینچ  ارم  هک  اریز  درک : ضرع  هرمنلا ؟ وذ  يا  ارچ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
دهدیم روتـسد  وت  هب  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 

هب ار  وت  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یتـسین  دونـشخ  اـیآ  دـیامرفیم : تراـگدرورپ  ییوگب : وا  هب  یناـسرب و  مالـس  هرمنلا  وذ  هب  وا  يوـس  زا  هک 
. منک روشحم  لیئربج  ییابیز 

میوگب وت  هب  مناسر و  مالس  وت  هب  هداد  روتسد  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  هرمنلا ! وذ  يا  دومرف : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
: تفگ هرمنلا  وذ  منادرگ . روشحم  لیئربج  ییاـبیز  هب  ار  وت  زیختـسر  زور  رد  هک  یتسین  دونـشخ  اـیآ  تسا : هدومرف  لاـعتم  راـگدرورپ  هک 

. يدرگ دونشخ  ات  میازفیب  ردق ] نآ  ملامعا  هب   ] زین نم  دنگوس  تتّزعب  مدش و  دونشخ  نم  اراگدرورپ !
387 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  تازجعم  زا  یکی 

هتشاد يزور  كاروخ و  هک  درک  هدنز  هنوگ  نآ  گرم  زا  شیپ  ار  یسک  میرم  نب  یسیع  ایآ  دندیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 532]
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دبایب ؟ دنزرف  هرابود و  رمع  دشاب و 

هب تشاد و  دـمآ  تفر و  وا  اـب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  درکیم . یتـسود  وا  اـب  ادـخ  رطاـخ  هب  هک  تشاد  یتـسود  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  يرآ ،
هناخ لزنم  برد  هب  هک  یماگنه  دشاب . هتـشاد  وا  هب  یمالـس  ات  تفر  وا  غارـس  هب  سپـس  دش و  رود  وا  زا  ینامز  هکنآ  ات  تفریم  شاهناخ 

: تفگ یسیع  تسا . هدرم  وا  ادخ ! ربمایپ  يا  هک : تفگ  خساپ  رد  وا  ردام  دیسرپ . وا  لاح  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  دمآ . نوریب  شردام  دیسر 
هدـنز ار  وا  ادـخ  نذا  هب  ات  میآیم  وت  دزن  ادرف  دومرف : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  يرآ . تفگ : شرداـم  ینیبب ؟ هراـبود  ار  وا  يراد  تسود 

. دندیـسر وا  ربق  هب  اـت  دـنداتفا  هار  هب  ود  ره  اـیب . وا  ربـق  دزن  نم  اـب  دومرف : وا  هب  تفر و  شرداـم  دزن  دیـسر  زور  نآ  يادرف  نوچ  منادرگ .
. دمآ نوریب  هدنز  وا  رسپ  دش و  هدوشگ  روگ  ماگنه  نیا  رد  درک . اعد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  داتسیا و  مالّسلا  هیلع  یسیع 

نآ هب  اذل  تخوس و  ود  نآ  لاح  هب  شلد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دنداتفا . هیرگ  هب  ود  ره  دـید  ار  شردام  وا  دـید و  ار  وا  شردام  نوچ  سپ 
نودـب اـی  نّیعم  یتّدـم  يزور و  كاروخ و  اـب  درک : ضرع  درم  نآ  یناـمب ؟ یقاـب  اـیند  رد  ترداـم  هارمه  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : درم 
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تّدم نآ  رد  هک  هلاس  تسیب  يرمع  نّیعم و  یتّدم  يزور و  كاروخ و  اب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  كدنا ؟ یتّدم  يزور و  كاروخ و 
تسیب وا  درپس و  شردام  هب  ار  درم  نآ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  سپ  يرآ . تروص ، نیا  رد  درک : ضرع  يروایب . دنزرف  ینیزگرب و  رـسمه 

. دروآ دنزرف  وا  يارب  شرسمه  درک و  جاودزا  درک و  رمع  رگید  لاس 

نآرق رد  نارگدادیب 

«1  ... » ٍْملُِظب ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  هفیرش .. : هیآ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 533]
______________________________

(. هیآ 25 جح / هروس  دنک »...  یمتس  زواجت و  هدارا  اج  نآ  رد  هک  ره  و  ( » 1)
388 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

زواجتم یـسک  نینچ  درادـب  تسود  ار  هَّللا  ءایلوا  زج  ای  دتـسرپب  ار  دـنوادخ  زج  ایند  رد  هک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـندرک . شـسرپ 
. دناشچب وا  هب  ار  كاندرد  باذع  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رب  تسا و  رگدادیب 

دندش نوریب  ناشراید  زا  هنامولظم  هک  نانآ 

: هفیرش هیآ  نیا  نوماریپ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رینتسم  نب  مالس  [ 534]
مّلس و هلآ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : « 1  ... » ُهَّللا اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا 

. تسا يراج  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  هراب  رد  دش و  لزان  مالّسلا  امهیلع  رفعج  هزمح و  مالّسلا و  هیلع  یلع 

ناشئایصوا نوماریپ  ءایبنا  زا  لاؤس 

 ... اَنل َْملِع  اُولاق ال  ُْمْتبِجُأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  هفیرش : هیآ  نیا  ریسفت  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : یـسانک  دیزی  [ 535]
رب دوخ  زا  سپ  هک  ییایـصوا  هراب  رد  دنداد  ناتخـساپ  هنوگچ  دیامرفیم : دراد ، یلیوأت  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مدیـسرپ . ار  « 2»

. دندرک هچ  ام  زا  سپ  اهنآ  هک  مینادیمن  ام  دنیوگ : اهنآ  دومرف : دیدینادرگ ؟ نیشناج  ناتیاهتّما 

مّلس هلآ و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

مالـسا هک  يزور  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  دیوگیم : بیـسم  نب  دیعـس  [ 536]
يربمایپ هب  ار  شربمایپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  يزور  تسا ؟ هدوب  رفاک  زگره  رگم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تشاد ؟ لاس  دـنچ  دروآ 

هد مالّسلا  هیلع  یلع  تخیگنارب 
______________________________

(. هیآ 40 جح / هروس  « ) تسام يادخ  راگدرورپ  دنتفگیم : هک  ببس ] نیا  هب  اهنت   ] دناهدش نوریب  ناشنیمزرس  زا  قحانب  هک  نانآ  ( » 1)
(. هیآ 109 هدئام / هروس  « ) مینادیمن ام  دنتفگ : دندرک ؟ ناتتباجا  هنوگچ  دیوگ : دروآ و  درگ  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  ( » 2)

389 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ادـخب و نارگید  زا  رتدوز  لاـس  هس  و  تشاد ، ناـمیا  شربماـیپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخب  دوـبن و  رفاـک  مه  زور  نآ  رد  و  تشاد ، لاـس 

. دیزاغآ ار  زامن  ندرک  اپرب  دروآ و  نامیا  شلوسر 
لاعتم دنوادخ  و  دوب ، رهظ  زامن  تعکر  ود  دناوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  يزامن  نیتسخن 
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ود ار  زاـمن  هکم  رد  زین  ادـخ  ربماـیپ  و  دوـب ، هدرک  بجاو  تعکر  ود  تعکر  ود  هنوـگ  نیا  دـندوب  هّکم  رد  هـک  یناناملـسم  يارب  ار  زاـمن 
ینامز ات  درکیم  اپرب  یتعکر  ود  ار  زامن  دوب  هّکم  رد  هک  یلاس  هد  تّدم  رد  ترـضح  نآ  اب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  درکیم ، اپرب  یتعکر 

ناوت یـسک  وا  زج  هک  ییاهراک  ماـجنا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هک 
. تشاذگ دوخ  ياج  هب  هّکم  رد  تشادن  ار  نآ  ماجنا 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  تثعب  لاس  نیمهدزیـس  هبنـشجنپ  اب  ربارب  لّوألا ، عیبر  تسخن  زور  رد  هّکم  زا  ربمایپ  جورخ  و 
هب و  دروآ ، ياج  هب  یتعکر  ود  ار  رصع  رهظ و  زامن  دمآ و  دورف  ابق  رد  هک  دوب  زور  مین  ماگنه  هب  لّوالا  عیبر  مهدزاود  زور  هنیدم  هب  درو 
رد رگا  دندرک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  هب  اهنآ  دـنام . اج  نآ  رد  زور  هد  زا  شیب  دـش و  دراو  فوع  نب  ورمع  هناخ 
هار هب  مشچ  نم  هن  دومرف : خـساپ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  میزاسب . يدجـسم  لزنم و  امـش  يارب  ام  ینامیم  اـج  نیا 
ادخ تساوخ  هب  وا  مریگن و  لزنم  ار  ییاج  نم  دیاین  وا  ات  و  دناسر ، نم  هب  ار  دوخ  ماهداد  روتـسد  وا  هب  متـسه و  بلاط  یبا  نب  یلع  ندمآ 

. دمآ دهاوخ  يدوزب 
و دـش ، دراو  اج  نامه  هب  دـمآ و  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  فوع  نب  ورمع  هناخ  رد  نانچمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دش  دراو  فوع  نب  ملاس  ینب  هّلحم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندمآ  زا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
هشقن هّلحم  نآ  یلاها  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دوب . هعمج  زور  رد  دیـشروخ  عولط  ماگنه  هب  نیا  و  دوب ، وا  هارمه  مه 
سپس دومرف . داریا  زامن  يارب  مه  هبطخ  ود  درک و  اپرب  اج  نآ  رد  تعکر  ود  ار  هعمج  زامن  درک و  نییعت  ار  نآ  هلبق  دیشک و  ار  يدجـسم 

ادج ناشیا  زا  دوب و  ترـضح  نآ  اب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  دوب  هدـمآ  هّکم  زا  هک  يرتش  نآ  اب  زور  نامه 
دندوـب وا  هار  رـس  هک  راـصنا  لـئابق  زا  کـی  چـیه  هب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تـفریم . ناـشیا  ياـپ  هـب  اـپ  دـشیمن و 

هیلع و هَّللا  یّلص  ترضح  دیآ و  دورف  اهنآ  هّلحم  هب  هک  دندرکیم  اضاقت  ناشیا  زا  دندمآیم و  ناشیا  لابقتـسا  هب  هکنآ  رگم  دروخیمنرب 
: دومرفیم خساپ  رد  مّلس  هلآ و 

390 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دوب هتخادـنا  شرـس  رب  ار  شراهم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  نامه  رتش ، تسا . رومأم  وا  هک  دـینک  زاب  ار  رتش  هار 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم  برد  هب  دوخ  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  و  دینکیم ، هدـهاشم  کنیا  هک  دیـسر  ییاج  هب  ات  تفر 

. دنناوخیم زامن  اههزانج  رب  نآ  دزن  هک  یبرد  درک ، هراشا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  داهن . نیمز  رب  ولهپ  دز و  وناز  درک و  فقوت  دیسر  هک  اج  نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رتش 

نآ هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  درب . دوخ  هناخ  هب  تشادرب و  ار  ترـضح  نآ  هنب  راب و  دـمآ و  شیپ  بّویا  وبا  دـش و  هدایپ  مّلس 
نآ فارطا  رد  دش و  هتخاس  دجسم  هک  یتقو  ات  دوب  هناخ  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر و  لزنم 

. دندش لقتنم  اج  نآ  هب  ود  نآ  دنتخاس و  ییاهقاتا  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  دورو  ماگنه  رد  رکب  وبا  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  اج  نیا  رد  ّبیـسم  نب  دیعس 
هک یماگنه  دومرف : ترضح  دش ؟ ادج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  زا  اجک  رد  وا  دوب ، ترـضح  نآ  هارمه  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و 
هَّللا یّلص  ربمایپ  هب  رکب  وبا  درک  فقوت  اج  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندمآ  راظتنا  هب  دش و  دراو  ابق  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

يرامـش هظحل  امـش  دورو  يارب  دـنوشیم و  داش  امـش  ندـمآ  اب  مدرم  اریز  میوش ، هنیدـم  یهار  اـت  زیخرب  درک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رگید هام  کی  ات  وا  منکیمن  رکف  هک  نکم  گنرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندـمآ  راظتنا  هب  اج  نیا  رد  میورب و  هنیدـم  هب  ات  اـیب  سپ  دـننکیم ،

ییادخ و ردارب  هدازومع و  ات  موریمن  اج  نیا  زا  نم  دـمآ و  دـهاوخ  يدوزب  وا  زگره ، دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیایب .
نیا رد  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  درک . ظفح  ناکرـشم  ّرـش  زا  ارم  دوخ  ناج  اب  هک  دوب  وا  اریز  دیایب ، نم  دزن  منادـناخ  درف  نیرتبوبحم 
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یّلص ربمایپ  اب  وا  ینمشد  نیتسخن  نیا  دیزرو و  تداسح  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  تفرگ و  لد  رد  رّفنت  دش و  نیگمشخ  رکب  وبا  ماگنه 
دمآ هنیدم  هب  رکب  وبا  اذل  و  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  وا  تفلاخم  نیلّوا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ببس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

. دنام ابق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ندمآ  راظتنا  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  و 
ار همطاف  ینامز  هچ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  نم  دیوگیم : ّبیـسم  نب  دیعس 

همطاف تفریذپ و  تروص  هنیدم  رد  ترجه  زا  سپ  لاس  کی  جاودزا  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دروآرد ؟ مالّـسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب 
نب یلع  تشاد . لاس  هن  ماگنه ، نآ  رد  مالّسلا  اهیلع 

391 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تشرس و رب  هک  درواین  مالّسلا  اهیلع  همطاف  زج  يدنزرف  هجیدخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

کی زین  بلاط  وبا  تفر و  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  کی  هجیدخ  دشاب . هدمآ  ایند  هب  مالـسا  ترطف 
ندنام زا  داد  تسد  زا  ار  اهنآ  يود  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  و  تسب ، ورف  ناهج  زا  هدید  هجیدخ ، گرم  زا  سپ  لاس 

تیاکـش لیئربج  هب  اذـل  درب و  میب  شیوخ  ناج  رب  شیرق  نارفاک  ّرـش  زا  تفرگربرد و  ار  وا  دوجو  یناوارف  هودـنا  دـش و  گنتلد  هّکم  رد 
هّکم رد  هک  نک  ترجه  هنیدـم  هب  ور و  نوریب  دنرگمتـس  شمدرم  هک  نیمزرـس  نیا  زا  هک : دومرف  یحو  وا  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  درک و 
يوس هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  زارفارب . ناکرـشم  اب  گنج  ملع  تسا و  هدنامن  یقاب  تیارب  يرای  رگید 

. دروآ يور  هنیدم 
؟ دنروآیم ياج  هب  ار  نآ  زورما  هک  دش  بجاو  ناناملـسم  رب  ياهنوگ  هب  زامن  ماگنه ، هچ  مدرک : ضرع  نم  دـیوگیم : ّبیـسم  نب  دـیعس 
رب ار  داـهج  ّلـج  ّزع و  يادـخ  تفرگ و  ناـج  مالـسا  دـش و  راکـشآ  مالـسا  هب  توعد  هک  یماـگنه  هنیدـم  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هب تعکر  ود  رهظ و  زامن  هب  تعکر  ود  دوزفیب ، اهزامن  هب  تعکر  تفه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دومرف ، بجاو  ناناملـسم 
زور ناگتـشرف  اریز  درک ، اهر  دوب  هک  هنوگ  نامه  ار  حبـص  زامن  و  ءاشع ، زامن  هب  تعکر  ود  برغم و  زامن  هب  تعکر  کی  و  رـصع ، زامن 
حبص زامن  رد  زور  بش و  ناگتشرف  دنور و  نامسآ  هب  رتدوز  هک  دنراد  باتش  زین  بش  ناگتشرف  دنیآ و  دورف  نامسآ  زا  هک  دنراد  باتش 

و «، 1  » ًادوُهْشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو  تسا ... : هدومرف  دنوادخ  اذل  دندرکیم و  تکرش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
. دنوشیم رضاح  نآ  رد  بش  زور و  ناگتشرف  مه  ناناملسم و  مه 

مدرم ییوگدب  زا  یهن 

، دنکیم دونـشخ  امـش  زا  ار  مدرم  هچنآ  تسا  ناسآ  ردقچ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  [ 537]
. دیراد هاگن  اهنآ  هب ] ییوگدب   ] زا ار  دوخ  ياهنابز 

______________________________

(. هیآ 78 ءارسا / هروس  « ) تسا عامتجا  روضح و  لحم  حبص  زامن  یتسارب  هک  حبص  زامن  و  ( » 1)
392 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هّیما ینب  نارود  ندوب  هاتوک 

زا یکی  دـمآ . ناـیم  هب  ناـشیا  تموـکح  هّیما و  ینب  زا  نخـس  هک  دوـب  مارحلا  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیوگیم : هرارز  [ 538]
ار هّقح  تلود  يزادنارب و  ار  اهنآ  هک  یـشاب  یمئاق  وت  ینعی   ] یـشاب اهنآ  بحاص  وت  میراودـیما  ام  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  باحـصا 

دنوادـخ هک ، ارچ  دـناهدازانز ، اهنآ  باحـصا  اریز  مشاب ، یـسک  نینچ  مرادیمن  مه  شوخ  متـسین و  نآ  نم  دومرف : ترـضح  ینک .] اـپرب 
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ّزع و يادخ  و  تسا ، هدیرفاین  اهنآ  نارود  لاس و  زا  رتهاتوک  ینارود  لاس و  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ماگنه  نآ  زا  یلاعت  كرابت و 
. ددرگ يرپس  يدوزب  ناشنارود  دناخرچب و  يدوزب  ار  نآ  ات  دیامرفیم  تسوا  تسد  هب  کلف  خرچ و  هک  ياهتشرف  هب  لج 

سادرم نادنزرف 

کیدزن ناشیدب  سک  ره  هک  دناهنوگ  نآ  سادرم  نادنزرف  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  [ 539]
ياـپ زا  ار  وا  دزیخرب  تفلاـخم  هب  ناـشیا  اـب  سک  ره  و  دـنناشک ، شیتسدـگنت  هب  دـنیزگ  يرود  اـهنآ  زا  سک  ره  و  دـننک ، شرفاـک  دوش 
هکنآ ات  دنریگب  ار  وا  دزیرگب  اهنآ  زا  سک  ره  و  دنرآ ،] گنچ  هب  و   ] دنروآ دورف  ار  وا  درب  هانپ  ییاج  هب  اهنآ  ّرش  زا  سک  ره  و  دنروآرد ،

. دورب نایم  زا  ناشتموکح 

یسیع نانس  نب  دلاخ  تّوبن  ناتساد 

دوب هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّبن  ریـشب  [ 540]
يربمایپ رتخد  نز  نیا  دومرف : سپس  دناشن ، تفرگ و  ار  وا  تسد  تفگ و  دماشوخ  نز  نآ  هب  ترضح  دیـسر . ترـضح  نآ  تمدخ  ینز 

و دندینادرگ ، يور  ندروآ  نامیا  زا  اهنآ  درک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  نانس  نب  دلاخ  ینعی  دندرک ، هابت  ار  وا  شموق  هک  تسا 
اهنآ غارس  هب  راب  کی  لاس  ره  دندیمانیم و  ناثدح » شتآ   » ار نآ  هک  دوب  یشتآ 

393 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
نم رگا  دومرف : اهنآ  هب  ربمغیپ  نآ  دـمآیم . ینّیعم  ماگنه  رد  هلاـس  همه  شتآ  نیا  دربیم . ورف  دوخ  ماـک  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دـمآیم و 

؟ دیروآیم نامیا  منک  رود  امش  زا  ار  شتآ  نیا 
يراغ نورد  هب  ات  تفر  نآ  لابند  هب  دنادرگرب و  ناشیا  زا  ار  نآ  تفرگ و  شتآ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هماج  ربمغیپ  نآ  سپ  يرآ ، دـنتفگ :

دهاوـخن رگید  ربـمغیپ  نآ  هک  دنتـشادنپ  ناـنچ  دنتـسشن و  زاـغ  نآ  برد  رب  مدرم  نآ  و  دـمآیم ، نوریب  نآ  زا  شتآ ، نآ  هـک  دـش  دراو 
و نم ] زاجعا  تسا  نیا  ینعی   ] تسا نیا  تسا  نیا  تفگیم : هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  وا  هک  دـندید  سپ  دـیآ . نوریب  راغ  نیا  زا  تسناوت 
رت میناشیپ  هک  یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  یلو  میاین  نوریب  نم  هک  دـندرب  نامگ  ساّبع  ینب  تسادـخ .] يوس  زا  ینعی   ] تسا نیا  زا  اهنیا  همه 
هب ارم  مدرم  نوچ  مریمیم و  زور  نالف  رد  نم  سپ  دومرف : هن . دـنتفگ : دـیروآیم ؟ نامیا  نم  هب  اـیآ  کـنیا  دومرف : اـهنآ  هب  سپـس  تسا .
دـش نینچ  نوچ  و  دتـسیاب ، نم  ربق  رـس  رب  ات  دیایب  دراد  رارق  ياهدیرب  مد  رخ  اهنآ  شیپاشیپ  هک  يرخروگ  هلگ  يدوزب  و  دیراپـسب ، كاخ 

. دیسرپب نم  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دیفاکشب و  ارم  ربق 
دنفاکشب ار  شربق  دنتساوخ  مدرم  دندش ، عمج  نآ  روگ  رـس  رب  نارخروگ  دیـسر و  ارف  دوعوم  زور  تفر و  ایند  زا  ربمغیپ  نآ  هک  یماگنه 

دینک شبن  ار  وا  ربق  رگا  و  دروآ ، دیهاوخ  نامیا  وا  هب  شگرم  زا  سپ  هنوگچ  سپ  دیدرواین  نامیا  وا  هب  دوب  هدـنز  ات  دـنتفگ : دوخ  اب  یلو 
. دندراذگ دوخ  لاح  هب  ار  وا  بیترت  نیدب  و  دینک ، اهر  ار  وا  سپ  تشاد ، دیهاوخ  دوخ  شود  رب  ار  یگنن  هتسویپ 

رکب وبا  اب  مدرم  ناطیش و  تعیب  ناتساد 

هیلع و هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  تفگیم : هک  مدینش  هنع  هَّللا  یضر  یـسراف  ناملـس  زا  دیوگیم : یلاله  سیق  نب  میلـس  [ 541]
ار اهنآ  دندرک و  هزیتس  راصنا  اب  حاّرج  نب  ةدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  دندرک و  هچنآ  دندرک  مدرم  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  مّلـس  هلآ و 

اریز دنرتراوازس ، امش  زا  تماما  رما  هب  شیرق  راصنا ! هورگ  يا  دنتفگ : دندومن . موکحم  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  لیلد  هک  یـشیوخ ، لیلد  هب 
اهنآ اب  دوخ  نآرق ، رد  ادخ  دندوب و  شیرق  زا  زین  نارجاهم  دوب و  شیرق  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
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. دنشاب شیرق  زا  ناماما  تسا : هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  و  تسا ، هدیشخب  يرترب  ار  اهنآ  هدومن و  زاغآ 

هاگآ نایرج  زا  ار  وا  متفر و  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نداد  لـسغ  لوغـشم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  نم  تفگ : ناـملس 
اب مدرم  هک  تسین  دونـشخ  دـنگوس ، ادـخب  تسا و  هتفرگ  ياج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ربنم  رب  رکب  وبا  کـنیا  متفگ : مدرک و 

. دننکیم تعیب  وا  اب  تسار ، پچ و  تسد  ود  ره  اب  مدرم  دننک و  تعیب  وا ، تسد  کی 
یسک هچ  درک  تعیب  وا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ربنم  رب  هک  یسک  نیتسخن  ینادیم  چیه  ناملس ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
تعیب وا  اب  هک  یـسک  نیتسخن  راصنا  هلداـجم  ماـگنه  هدـعاس  ینب  ناـبهیاس  ریز  رد  هک  مدـید  نم  هکنیا  زج  منادیمن ، مدرک : ضرع  دوب ؟

، مدیـسرپن وت  زا  اهنیا  هراب  رد  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ملاس . وا  زا  دعب  رمع و  سپـس  دوب و  حاّرج  نب  ةدیبع  وبا  دعـس و  نب  ریـشب  درک 
رب هک  مدـید  ار  لاسنهک  يریپ  یلو  هن ، مدرک : ضرع  دوب ؟ هک  درک  تعیب  وا  اب  تفر  الاب  ربماـیپ  ربنم  رب  نوچ  هک  یـسک  لّوا  ینادیم  یلو 

تسیرگیم تفر و  الاب  ربنم  هلپ  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  و  دوب ، يدایز  هدجـس  رثا  شاهدید  ود  نایم  دوب و  هدز  هیکت  شیوخ  ياصع 
درمریپ درک و  زاب  ار  شتسد  رکب  وبا  نک . زاب  ار  تتـسد  منیبب ، هاگیاج  نیا  رد  ار  وت  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  تفگیم : و 

. تفر نوریب  دجسم  زا  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  دومن و  تعیب  وا  اب 
ماما درکیم . یلاحـشوخ  ربمایپ  گرم  زا  ییوگ  اریز  دمآ ، مدـب  شمالک  زا  یلو  هن ، متفگ : دوب ؟ هک  وا  یتسناد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

نارگن شباحصا  نارس  ناطیش و  هک  داد  ربخ  نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . هَّللا  هنعل  ناطیـش  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
اهنآ هب  درک و  بصن  مدرم  يارب  مدرم و  رب  تفالخ  تماما و  هب  ّلج ، ّزع و  دـنوادخ  رما  هب  ارم  مخ  ریدـغ  زور  رد  مرکا  ربماـیپ  هک  دـندوب 

سیلبا ياهناطیـش  نارـس و  همه  دنناسرب و  نابئاغ  هب  نارـضاح  ات  دومرف  اهنآ  هب  مرتراوازـس و  اهنآ  دوخ  زا  اهنآ  هب  تبـسن  نم  هک  داد  ربخ 
ار دوخ  هاگهانپ  اوشیپ و  انامه  تسین . یهار  اهنآ  رب  ار  ام  هن  وت و  هن  تسا و  هموصعم  هموحرم و  تّما ، نیا  انامه  دنتفگ : دندمآ و  وا  درگ 

رضحم نآ  زا  نیگمغ  هدرسفا و  هَّللا  هنعل  ناطیش  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دنتسناد . ناشربمغیپ  زا  سپ 
395 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رد رگید  کی  اب  همصاخم  زا  سپ  مدرم  ددنبرب  تخر  ناهج  نیا  زا  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دش و  رود 
ناطیـش دنک  تعیب  رکب  وبا  اب  نم  ربنم  يالاب  هک  یـسک  نیتسخن  دنور و  دجـسم  هب  اج  نآ  زا  و  دـننک ، تعیب  رکب  وبا  اب  هدـعاس  ینب  هفیقس 

ار دوخ  ناوریپ  نیطایش و  دور و  نوریب  اج  نآ  زا  سپس  دیوگب ، نانچ  نینچ و  دیایب و  اج  نادب  شوک  تدابع  يدرمریپ  هرهچ  هب  هک  تسا 
نونکا تسین ، یهار  ناشیا  رب  ارم  هک  دیدرب  نامگ  امـش  زگره ، دیوگ : اهنآ  هب  دزادرپ و  زیخ  تسج و  هب  دنک و  ینیب  رد  داب  دروآ و  درگ 

. دنداهناو ار  ربمایپ  رماوا  ّلج و  ّزع و  يادخ  يربنامرف  روتسد و  ماجنارس  ات  مدرک  هچ  اهنآ  اب  نم  دیدید 

مخ ریدغ  زور  زا  ناطیش  هرعن 

هیلع یلع  تسد  مخ  ریدـغ  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  [ 542]
رگم دنامن  ياج  هب  ایرد  هچ  یکشخ و  رد  هچ  اهنآ  زا  کی  چیه  دروآرب و  هرعن  شنایهاپـس  نایم  رد  ناطیـش  تفرگ ، تسد  رد  ار  مالّـسلا 
هرعن نیا  زا  رتكانتـشهد  ياهرعن  وت  زا  زگره  ام  هدـمآ ؟ وت  رـس  رب  هچ  الوم ! اـقآ و  يا  دـنتفگ : دـندیود و  شیوس  هب  وا  هرعن  یپ  رد  هکنآ 

. دنکن ینامرفان  ار  ادخ  زگره  یـسک  رگید  دـبای  قّقحت  راک  نیا  یتسارب  رگا  هک  درک  يراک  ربمایپ  نیا  تفگ : ناشیدـب  وا  میدوب . هدینـشن 
رـس زا  مّلـس ] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ   ] درم نیا  دنتفگ : ناقفانم  نوچ  و  يداد ، بیرف  ار  مدآ  وت  ارورـس ! دنتفگ : خساپ  رد  اهنآ 

هناوید ایوگ  دـخرچیم ؟ شرـس  هساک  رد  هنوگچ  شنامـشچ  هک  ینیبیمن  رگم  تفگ : يرگید  هب  یکی  و  دـیوگیم ، نخـس  سفن  ياوه 
وا درگ  هرابود  شناتسود  دز و  يداش  رس  زا  يدایرف  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  دوب .- مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ناشدوصقم  هدش -
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تـسکش ار  دوخ  نامیپ  مدآ ، تفگ : يرآ ، دنتفگ : ماهدرک ؟ هچ  رـشبلا  وبا  مدآ  اب  رتشیپ  نم  دـینادیم  ایآ  تفگ : ناشیدـب  وا  دـندز . هقلح 
. دندیزرو رفک  مالّسلا  هیلع  ربمایپ  هب  مه  دندرک و  ضقن  ار  ناشنامیپ  مه  نانیا  یلو  دیزرون  رفک  ادخب  یلو 

تفالخ هب  ار  يرگید  مالّسلا  هیلع  یلع  ياج  هب  مدرم  تسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  سپ 
شلاب يور  داهن و  يربنم  داهن و  رس  رب  یهاش  جات  ناطیش  دندناشن 
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. دوشن هدرب  نامرف  دنوادخ  ماما ، روهظ  زور  ات  هک  دینک  يداش  تفگ : ناشیدب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ناگراوس  ناگدایپ و  و  تسشن ،
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  «. 1  » َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَـص  ْدََـقل  َو  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هراب رد  هک  دوب  یماگنه  نامه  سیلبا  نامگ  دومرف و  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  یماـگنه  هیآ  نیا  لـیوأت  دومرف :
درب و ناشیا  هراب  رد  ینامگ  ماگنه  نیا  رد  ناطیـش  و  دیوگیم ، نخـس  سفن  ياوه  رـس  زا  وا  دنتفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

. دندیشخب قّقحت  دندرک و  قیدصت  ار  ناطیش  نامگ  اهنآ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باوخ  نایرج 

نیگمغ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يزور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص ] رقاب و   ] ماما ود  زا  یکی  زا  هرارز  [ 543]
رد مشاـبن  نیگمغ  هنوگچ  دومرف : مباـییم ؟ نیگمغ  ار  وت  هک  تسیچ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـب . كانهودـنا  و 
زا ار  مدرم  دـنوریم و  ـالاب  ربـنم  رب  هّیما  ینب  و  رمع ] هلیبـق   ] يدـع ینب  و  رکب ] وبا  هریت   ] میت ینب  هک  مدـید  باوخ  بشما  نیمه  هک  یلاـح 

: دومرف نم ؟ گرم  زا  سپ  ای  دـهدیم  يور  نم  یگدـنز  نارود  رد  هعقاو  نیا  اراگدرورپ ! متفگ : باوخ  رد  نم  دـننادرگیم . زاـب  مالـسا 
. وت گرم  زا  سپ 

مدرم زا  یتعامج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یتیاضران 

هک دوبن  راوگان  میارب  رگا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  ود  نآ  زا  یکی  زا  هرارز  [ 544]
. مدزیم ار  يرایسب  تعامج  ندرگ  تشک ، ار  اهنآ  دمآ  قئاف  شنمشد  هب  نوچ  تفرگ و  يرای  مدرم  زا  دّمحم  دنیوگب 

______________________________

(. هیآ 20 أبس / هروس  « ) دندرک يوریپ  وا  زا  همه  نانمؤم  زا  یهورگ  زج  تفای و  قداص  اهنآ  هراب  رد  ار  شیوخ  نامگ  ناطیش  یتسارب  ( » 1)
397 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالّسلا هیلع  حیسم  ترضح  زا  ثیدح  کی 

دنکن نامرد  ار  یحورجم  مخز  هک  یسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  حیـسم  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  [ 545]
ار وا  هک  مه  یـسک  و  هتـساوخ ، ار  حورجم  لاح  یهاـبت  هدـننز  مخز  هچ ، هدرک ، یمخز  ار  صخـش  نیا  هک  تسا  یـسک  کیرـش  ریزگاـن 

هدرک ینادان  ات  دـییوگم  زاب  شلها  ریغ  هب  ار  تمکح  زین  امـش  تسا . ناهاوخ  ار  وا  یهابت  راـچانب  هتـساوخن  ار  وا  يدوبهب  هدرکن ، ناـمرد 
يوراد يارب  ییاج  رگا  هک  دـشاب  رگنامرد  یکـشزپ  نانوچ  امـش  زا  کی  ره  دـیوش . بکترم  هانگ  هک  دـینکن  غیرد  نآ  لها  زا  و  دیـشاب ،

. دنک يراددوخ  هن  رگ  و  دزرون ] غیرد   ] تفای دوخ 

امایق نبا  هیفقاو و  ناتساد 
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ترـضح نآ  هب  نم  میدش . بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هتخاف  یبا  نب  ریوث  نب  نیـسح  نم و  دیوگیم : رمع  نب  دـمحا  [ 546]
ّلج ّزع و  دـنوادخ  زا  وت  تسا ، هدـش  نوگرگد  عضو  کنیا  میدوب و  یمّرخ  یـشوخ و  قزر و  تعـسو  رد  اـم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع 

نوچمه هک  يراد  شوخ  ایآ  دیشاب ؟ ناطلس  دیهاوخیم  دیهاوخیم ؟ هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دنادرگزاب . ام  هب  ار  عضو  نآ  هک  هاوخب 
ار ایند  مرادـن  شوخ  نم  هن ، ادـخب  مدرک : ضرع  دـشاب ؟ يراد  نونکا  هچنآ  فالخ  رب  تاداقتعا  نید و  ربارب ، رد  یـشاب و  همثره  رهاط و 

ساپـس دیاب  تسا  رگناوت  امـش  زا  سک  ره  سپ  دومرف : دشاب . مراد  نونکا  هچنآ  فالخ  رب  مداقتعا  اّما  مشاب  هتـشاد  رز  میـس و  زا  هدـنکآ 
َيِدابِع ْنِم  ٌلـِیلَق  َو  ًارْکُـش  َدُواد  َلآ  اُولَمْعا  دـیامرفیم : زین  و  «، 1  ... » ْمُکَّنَدـیِزََأل ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  دـیامرفیم ... : ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  درازگب 

کین نامگ  ادخب  هک  ره  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اریز  دیشاب ، نامگ  شوخ  نیب و  شوخ  دنوادخب  تبسن  سپ  «، 2  » ُروُکَّشلا
______________________________

(. هیآ 7 میهاربا / هروس  « ) میازفیب ار ] تمعن   ] امش رب  دینک  يرازگساپس  رگا  ( » 1)
(. هیآ 13 أبس / هروس  « ) دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یکدنا  هک  دینک  تمعن ]  ] يرازگرکش دواد ! نادناخ  يا  ( » 2)

398 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ره و  دریذپب ، ار  وا  كدنا  لمع  زین  ادخ  دشاب  دونـشخ  ادـخ  كدـنا  يزور  هب  هک  ره  و  دـنک ، راتفر  وا  اب  نامگ  نامه  اب  زین  دـنوادخ  درب ،
انیب نآ  نامرد  ایند و  درد  هب  ار  وا  ادخ  و  دنـشاب ، تمعن  رد  شاهداوناخ  تسا و  کبـس  وا  هنیزه  دشاب ، عناق  كدـنا  لالح  يزور  هب  سک 

. دناسر مالّسلا  راد  هب  درب و  نورب  نآ  زا  ملاس  ار  وا  دزاس و 
ثیبخ يدرم  درک و  فقوت  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تماـما  رد  هک  تسا  هفقاو  زا  وا  [ ؟ درک هچ  اـمایق  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  سپس 
يارب ینعی   ] دـنکن نینچ  ارچ  دومرف : تسا . بوخ  ام  اـب  شدروخ  رب  دـنکیم و  دروخرب  اـم  اـب  وا  ادـخب  مدرک : ضرع  دـیوگیم : وا  دوب .]

نآ «، 1  ... » ْمُُهبُوُلق َعَّطَقَت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَـبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناْیُنب  ُلازَی  ال  دومرف : توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنکیم ،] نینچ  دوخ  عفاـنم 
؟ دش نادرگرس  امایق  نیا  ارچ  ینادیم  دومرف : هاگ 

دـصق ترـضح  نآ  دـمآ و  وا  پچ  تسار و  تمـس  زا  دوب و  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  لابند  هک  دوب  نیا  شببـس  دومرف : هن ، مدرک : ضرع 
دنک ناریح  ار  وت  ادخ  دومرف : درک و  ور  وا  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  سپ  تشاد . ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دجـسم  هب  نتفر 

ام يارب  ار  وا  رگا  دـنتفگیم : وا  هب  تشگیمرب و  ناتـسرپ  هلاـسوگ  دزن  یـسوم  ترـضح  رگا  وگب  نم  هب  دومرف : سپـس  یهاوـخیم ؟ هچ 
ار هلاسوگ  نیا  هتـسویپ  دـنتفگ  هک  نانآ  اـی  دـندوب  هتفگ  رتتسرد  ناـنآ  میتفریم ، شلاـبند  میدرکیم و  يوریپ  وا  زا  يدرکیم  بوصنم 
: دومرف يدرکیم . بوصنم  ام  يارب  ار  وا  دوب  بوخ  تفگ : هک  سک  نآ  هن ، متفگ : نم  دـیوگیم : وا  ددرگزاب ؟ ام  دزن  یـسوم  ات  میتسرپب 

هفقاو زا  مه  وا  هک   ] ار جارـس  نبا  مان  ترـضح  نآ  سپـس  دیوگیم : وا  دندش . كاله  اج  نیمه  زا  دوب  هدیقع  مه  وا  اب  هک  ره  امایق و  نبا 
رب نم  هچ  ره  هک  درک  تیـصو  شگرم  ماگنه  اریز  درک ، فارتعا  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  گرم  هب  وا  دومرف : دروآ و  ناـیم  هب  دوب ]

هیلع مظاک  ترـضح  دوخ  زا  تفگن  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  هثرو  زا  همه  ماهدیـشوپ  هک  ار  ینهاریپ  نیمه  یّتح  مداهن  ياج 
زا مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  و  دوب ، هتفگ  رتشیپ  هچنآ  نخـس و  نیا  زا  دوس  هچ  یلو  وا ، بناج  زا  دوب  یفارتعا  نیا  و  تسا ، مالّـسلا 

. درک يراددوخ  نتفگ  نخس 
______________________________

(. هیآ 110 هبوت / هروس  « ) دوش هراپ  هراپ  ناشاهلد  هک  یتقو  ات  تسا  ناشیا  ياهلد  بارطضا  هیام  دناهتخاس  هک  ار  یناینب  هتسویپ  ( » 1)
399 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

رفس بادآ  رد 
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رد هچ  يدرک ، رفـس  یمدرم  هارمه  هب  هاگ  ره  تفگ : شرـسپ  هب  نامقل  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّـمح  [ 547]
ره و  شاب ، هدنشخب  دوخ  یجرخ  هشوت و  رد  نزب و  اهنآ  يور  هب  رایـسب  دنخبل  نک و  رایـسب  ینزیار  ناشیا  اب  اهنآ  راک  رد  هچ  دوخ و  راک 

يرترب اهنآ  رب  زیچ  هس  رد  و  ناسر ، يرای  ناشیدـب  دـندیبلط  يرای  وت  زا  هک  یماگنه  و  ریذـپب ، ار  ناشیا  توعد  دـندرک  توعد  ار  وت  هاگ 
رد وت  زا  هاگ  ره  و  هشوت . لام و  بکرم و  زا  معا  يراد  هارمه  هچ  نادب  تواخس  رد  ندروآ و  ياج  هب  ناوارف  زامن  رایسب ، یشوماخ  بای ،

و هد ، ناشیدب  یبوخ  رظن  یناوتیم  هک  اج  نآ  ات  دندرک  ینزیار  وت  اب  هک  یماگنه  و  هد ، یهاوگ  اهنآ  يارب  دنتساوخ  یهاوگ  یمّلـسم  ّقح 
ینیـشنب و يزیخرب و  نآ  رکف  رد  اـت  هدـم  خـساپ  يدوزب ]  ] یتروشم چـیه  رد  و  ینک ، هشیدـنا  بوـخ  نآ  رد  اـت  ریگم  میمـصت  يراـک  رد 

يارب هناضرغیب  یهاوخریخ  سک  ره  اریز  ینز ، راـکب  ار  دوخ  تمکح  هشیدـنا و  ناـیم  نیا  رد  و  یناوخب ، زاـمن  يروخب و  اذـغ  یباوخب و 
هک یماگنه  و  دریگب . وا  زا  ار  دوخ ]  ] تناما دناتـسب و  ار  وا  درخ  هشیدـنا و  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  دـنکن  هدرک  ینزیار  وا  اـب  هک  یـسک 

. زادرپب راک  نیا  هب  اهنآ  اب  مه  وت  دنتخادرپ  يراک  هب  يدید  هاگ  ره  و  ورب ، اهنآ  اب  مه  وت  دنوریم  هار  هدرک  تکرح  تناهارمه  يدید 
وت هب  ینامرف  هاگ  ره  و  نک ، شوگ  دراد  يرتشیب  رمع  وت  زا  هک  ار  یسک  نآ  نخس  و  هدب ، مه  وت  دنداد  یسک  هب  یـضرق  هقدص و  نوچ  و 

یگدیهوکن یگدنامرد و  هناشن ] « ] هن  » هملک اریز  نک ، يراددوخ  هن »  » نتفگ زا  و  هد ، تبثم  خساپ  ناشیدب  دـندیبلط  يزیچ  وت  زا  دـنداد و 
. تسا

ینزیار مه  اب  دینک و  گنرد  دیدش  دّدرم  دوخ  دصقم  رد  هاگ  ره  و  دییآ ، دورف  دیدرک  مگ  ار  هار  دیدنام و  ناریح  دوخ  هار  رد  هاگ  ره  و 
ییاهنت هب  رفن  کی  اریز  دییوجن ، ییامنهار  وا  زا  دیسرپن و  ار  دوخ  هار  ییاهنت  هب  وا  زا  دیدرک  دروخرب  اهنت  رفن  کی  هب  هک  یماگنه  دینک ،

مه رفن  ود  زا  و  تسا ، هدرک  ناریح  ار  امـش  هک  دـشاب  یناطیـش  نامه  وا  ای  دـشاب ، نادزد  نابهدـید  وا  دـیاش  تسا و  كوکـشم  ناـبایب  رد 
مشچ اب  ار  يزیچ  هک  یماگنه  اناد  صخش  اریز  منیبیمن ، ار  نآ  نونکا  نم  هک  دینیبب  اهنآ  رد  یتسرد ] رب  ّلاد   ] یعضو هکنآ  رگم  دیسارهب 

تقیقح راثآ  دنیبب  دوخ 
400 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دنیبیم دنیبیمن  بیاغ  هک  ار  هچنآ  رضاح ، صخش  دنکیم و  كرد  ار  نآ  یتسرد  و 
، زاس هدوسآ  نآ  زا  ار  دوخ  روآ و  شیاج  هب  زادـنیم و  ریخأت  هب  رگید  راک  ببـس  هب  ار  نآ  دیـسر  زامن  ماـگنه  هکنیا  ضحم  هب  مرـسپ ! يا 

نآ تشپ  راک  نیا  هک  باوخم  دوخ  بکرم  يور  رب  و  دـشاب . ناکیپ  كون  رب  هچ  رگا  ناوخب  تعامج  هب  ار  زامن  و  تسا . یهدـب  هک  اریز 
ياهدـنب لصافم و  یـشکب و  ار  دوخ  ياپ  یناوتب  یـشاب و  هواجک  رد  هکنآ  رگم  تسین  ناـمیکح  راـک  زا  نیا  دـنک و  مخز  دوز  ار  ناویح 

نآ فلع  تسخن  یـشاب  دوخ  رکف  هب  هکنآ  زا  شیپ  و  وش ، هدایپ  بکرم  زا  يدیـسر  یهاـگلزنم  کـیدزن  هب  نوچ  و  يزاـس . دازآ  ار  دوخ 
رتمرن و شکاخ  رتگنرـشوخ و  شنیمز  هک  ینیزگرب  ار  ییاج  نآ  شاب  بقارم  يدرک  ییاـج  رد  ندـنام  گـنهآ  نوچ  و  هدـب . ار  ناویح 
هب ینک  تجاح  ياضق  یتساوخ  نوچ  و  ناوخب ، زامن  تعکر  ود  ینیـشنب  هکنآ  زا  شیپ  يدـمآ  دورف  نوچ  و  دـشاب . رتشیب  شفلع  هاـیگ و 
رب نک و  عادو  يدوب  هدـیزگ  تماقا  نآ  رد  هک  یناکم  اب  روآ و  ياجب  زاـمن  تعکر  ود  ینک  چوک  یتساوخ  رگا  و  ورب ، یتسد  رود  ياـج 
نآ زا  يردق  هکنآ  رگم  روخم  ییاذغ  زا  یناوتب  رگا  و  دراد ، ناگتـشرف  زا  یلها  نیمز  ياج  ره  هک  اریز  تسرف ، دورد  شلها  ناکم و  نآ 

. نک نینچ  یهد ، هقدص  ار 
اعد يراکیب  ماگنه  رد  و  يوگ ، حـیبست  يدـش  لوغـشم  يراک  هب  نوچ  و  یتسه ، راوس  ات  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  نآرق  ندـناوخ  هب  داـب  وت  رب 
دوخ ریـسم  رد  ادابم  و  يور ، هار  دـعب  هب  بش  همین  زا  ینارذـگتحارتسا و  هب  ار  نامز  نآ  يورن و  هار  بش  زاغآ  رد  هک  داـب  وت  رب  و  نک .

. ینک دایرف  یناوخب و  زاوآ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  اب  جراوخ  زا  یکی  يوگتفگ 
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هک تسه  یـسک  نیمز  هرطق  ود  نایم  متـسنادیم  رگا  تفگیم : هتـسویپ  عفان  نب  هَّللا  دبع  هک  دناهتفگ  رّـشبم  نب  دّـمحم  يدیـسا و  [ 548]
دادیب اهنآ  هب  تبسن  هتشک و  ار  ناورهن  لها  قح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دروآیم  ناهرب  لیلد و  نم  رب  وا  دیسر و  ودب  یبکرم  ره  اب  ناوتب 

رگم تفگ : دشابن ؟ مه  وا  دنزرف  هکنیا  طرش  هب  ینعی  دش : هتفگ  وا  هب  مدرکیم . چوک  وا  يوس  هب  نم  هدرکن 
401 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

! دـشابن يدنمـشناد  اهنآ  نایم  رد  هک  دوشیم  رگم  تسوت ، يدرخیب  زاغآ  دوخ  نیا  دـش : هتفگ  وا  هب  تسه ؟ یملاـع  شنادـنزرف  ناـیم  رد 
شیوخ نارس  اب  عفان  نب  هَّللا  دبع  سپ  تسا . مالّسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  دش : هتفگ  تسیک ؟ اهنآ  ملاع  کنیا  تفگ :

عفان نب  هَّللا  دـبع  نیا  دـش : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تساوخ . یبایفرـش  هزاجا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـمآ و  هنیدـم  هب  هدرک  تکرح 
ریـصب وبا  دراد ؟ راک  هچ  نم  اب  دیوجیم ، يرازیب  ماش  ماب و  رد  مردپ  نم و  زا  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دراد . یبایفرـش  دـصق  هک  تسا 

وا دزن  هب  ار  وا  اهبکرم  هک  تسه  یـسک  نیمز  رطق  ود  نایم  رد  دـنادب  رگا  هک  دـنکیم  نامگ  درم  نیا  مدرگ ، تناـبرق  درک : ضرع  یفوک 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  دنکیم . چوک  وا  يوس  هب  هدرکن  دادیب  اهنآ  اب  ناورهن  لها  نتـشک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  تباث  وا  هب  دنربب و 

دزن ادرف  وگب : وا  هب  رآ و  ورف  ار  وا  راب  ور و  نوریب  مالغ ! يا  دومرف : يرآ ، تفگ : دـنک ؟ هرظانم  نم  اب  ات  هدـمآ  درم  نیا  وت  رظن  هب  دومرف :
. ایب ام 

رجاهم و نادنزرف  لابند  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دش و  رضاح  شباحصا  نارس  اب  عفان  نب  هَّللا  دبع  دیسر  ادرف  دادماب  نوچ  دیوگیم : يوار 
: دومرف هاگ  نآ  دوب . هام  هراپ  کی  ییوگ  دمآ و  نوریب  مدرم  دزن  درک و  رب  رد  گنر  خرس  هماج  ود  دروآ و  درگ  ار  اهنآ  داتـسرف و  راصنا 

رجاهم ناگداز  هورگ  يا  تشامگرب . دوخ  یتسود  تیالو و  هب  تشاد و  دنمجرا  دوخ  يربمایپ  هب  ار  نادناخ  ام  هک  دزس  ار  ییادخ  ساپس 
مدرم دـیوگیم : وا  دـیوگزاب . دزیخرب و  دـیاب  دراد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـب  رد  یحدـم  تبقنم و  امـش  مادـک  ره  راـصنا ! و 

، منادیم رتهب  نارضاح  نیا  زا  ار  لیاضف  نیا  همه  دوخ  نم  تفگ : هَّللا  دبع  دندرک . دای  کی  کی  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  بقانم  دنتـساخرب و 
لئاضف نایب  نمض  رد  هکنیا  ات  تشگ . رفاک  دش  دونشخ  نیمکح  میکحت  هب  هکنیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  نم  ياوعد  یلو 

ادخ و هک  مراپس  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  : ) دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دندیـسر  ربیخ  ثیدح  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
وا تسد  هب  ادـخ  اـت  ددرگیمنرب  درادـن و  زیرگ  هک  تسا  يرواـگنج  دـنراد ، تسود  ار  وا  مه  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر 

: دومرف درک و  عفان  نب  هّللا  دبع  هب  ور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنک .) حتف  دشخب و  يزوریپ 
. تسا هدـش  رفاک  نآ  زا  سپ  وا  یلو  تسین ، نآ  رد  يدـیدرت  تسا و  تسرد  ثیدـح  نیا  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  ثیدـح  نیا  هراـب  رد 

نم هب  دیرگب ، وت  رب  تردام  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
402 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ای دـشکیم  ار  ناورهن  لـها  هـک  هتـسنادیم  هتـشاد  تـسود  ار  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـک  يزور  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هـک  وـگب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دییوگزاب . ار  دوخ  نخس  هرابود  تفگ : وا  هتسنادیمن ؟

ای دـشکیم  ار  ناورهن  لها  هک  تسنادیم  تشادیم  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يزور  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  وگب  نم  هب 
هیلع ماما  تسنادیم . ادـخ  يرآ ، تفگ : خـساپ  رد  ور  نیا  زا  موشیم ، رفاک  تسنادیمن  میوگب  رگا  تفگ : دوخ  اب  عفان  نبا  تسنادیمن ؟

يربنامرف هکنیا  تفگ : عفان  نب  هَّللا  دبع  وا ؟ ینامرفان  ای  دنک  وا  يربنامرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد  تسود  دنوادخ  ایآ  دومرف : مالّـسلا 
َنَّیَبَتَی یَّتَح  دناوخیم ... : ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  تساخرب  عفان  نب  هَّللا  دبع  يدش . موکحم  هک  زیخرب  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دنک .

«. 2  » ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  «. 1  » ِرْجَْفلا َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل 

قارع ناسانشهراتس  زا  یکی  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يوگتفگ 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


رد مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  تسیچ ؟ ناگراتـس  هراب  رد  وت  رظن  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : فاّفخ  ماشه  [ 549]
ار دوخ  هالک  نم  دیوگیم : ماشه  تسا ؟ هنوگچ  امش  دزن  کلف  شخرچ  دومرف : دشاب . رتهاگآ  ناگراتس  هب  نم  زا  هک  تسین  یسک  قارع 
يدج و شعنلا و  تانب  ارچ  سپ  ییوگیم  وت  هک  تسا  نینچ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  مداد . یخرچ  ار  نآ  متـشادرب و  مرـس  زا 

یهاگآ نآ  زا  دـنگوس  ادـخب  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  مدرک : ضرع  دـیوگیم : وا  دـنخرچن ؟ هلبق  يوس  هب  زور  کی  رهد  همه  رد  نادـقرف 
ار هرهز  یگدنبات  زا  ءزج  دنچ  هنیکـس  هراتـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  مدینـشن . ار  يزیچ  نینچ  مه  باسح  لها  زا  کی  چیه  زا  مرادـن و 

مالّـسلا هیلع  ماما  دربب . ار  نآ  مان  مدرم  زا  یـسک  مدینـشن  ماهدینـشن و  نونکات  هک  تسا  ياهراتـس  نیا  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ماـشه  دراد ؟
وترپ زا  ءزج  دنچ  هرهز  دومرف : سپس  دینکیم ؟ باسح  ساسا  هچ  رب  سپ  دیاهتفرگ  هدیدان  یّلکب  ار  هراتس  کی  امش  هَّللا ، ناحبـس  دومرف :

یهاگآ نآ  زا  یسک  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زج  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : ماشه  دراد ؟ ار  هام 
______________________________

(. هیآ 187 هرقب / هروس  « ) دوش نایامن  امش  رب  هایس  هتشر  زا  دیپس  هتشر  حبص  عولط  زا  ات  ( » 1)
(. هیآ 124 ماعنا / هروس  « ) دراد رّرقم  ار  دوخ  تلاسر  اجک  رد  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  ( » 2)

403 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. منادیمن مه  ار  نیا  مدرک : ضرع  دراد ؟ ار  دیشروخ  وترپ  زا  ءزج  دنچ  هام  دومرف : درادن .

دنراد يرگباسح  مّجنم و  هتسد  نیا  دنوشیم ، هناور  رگید  کی  اب  زیتس  هب  رکشل  ود  هک  تسا  هنوگچ  دومرف : سپس  یتفگ . تسار  دومرف :
هاپس يارب  کی  نآ  تساهنیا و  اب  يزوریپ  هک  دنکیم  باسح  دوخ  نوشق  يارب  کی  نیا  دنراد ، يرگید  رگباسح  مّجنم و  زین  هتسد  نآ  و 
سپ دهدیم ، تسکـش  ار  يرگید  اهنآ  زا  یکی  دـننکیم و  گنج  مه  اب  سپـس  و  تسا ، ناشیا  نآ  زا  یگریچ  هک  دـنکیم  باسح  دوخ 

؟ تسا هدوب  رکشل  مادک  تسکش  ثعاب  یسحن 
رگم دـنادیمن  ار  هتکن  نیا  یلو  تسا  تسرد  باـسح  لـصا  یتـفگ . تسار  دومرف : منادیمن . مه  ار  نیا  ادـخب  هن ، مدرک : ضرع  دـیوگ :

. دنادب ار  قلخ  همه  تدالو  عضو  هک  یسک 

رگید کی  رب  ایاعر  نایلاو و  قح  نایب  رد  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینارنخس 

هبطخ نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  نیّفص  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  [ 550]
: دومرف سپس  داتسرف . دورد  وا  ربمایپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  يانث  دمح و 

رد هک  یتلزنم  هجرد و  ببـس  هب  امـش و  راک  رد  نم  یتسرپرـس  ببـس  هب  هداد  رارق  یّقح  امـش  رب  نم  يارب  لاعتم  دنوادخ  یتسارب  دعب ، اّما 
زیچ همه  زا  فیصوت  ماقم  رد  قح  و  مراد ، امـش  رب  نم  هک  دیراد  ار  یّقح  نامه  ریظن  نم  ندرگ  هب  زین  امـش  و  هدیـشخب ، نم  هب  امـش  نایم 
مه یسک  نایز  هب  و  دشاب ، مه  شنایز  هب  هکنآ  زج  دباین  نایرج  یـسک  دوس  هب  تسا . رتخارف  زیچ  همه  زا  ییوگ  فاصنا  ماقم  رد  رتابیز و 

ّزع و دنوادخب  نیا  دشابن  شنایز  هب  دـشاب و  وا  دوس  هب  اهنت  قح  هک  دوب  نکمم  یـسک  يارب  رگا  و  دـشاب ، مه  شدوس  هب  هکنآ  زج  ددرگن 
ار دوخ  تارّدـقم  هنوگ  ره  و  دراد ، ییاـناوت  تردـق و  هنوـگ  همه  شدوـخ  ناگدـنب  رب  هک  تسوا  اریز  وا ، قـلخ  هن  دراد  صاـصتخا  ّلـج 
هراّـفک و دـننک و  يوریپ  ار  وا  هک  هدرک  رّرقم  نیمه  مدرم  رب  ار  دوخ  ّقـح  مه  ادـخ  یلو  تسا ، هدرک  راـتفر  تلادـع  قـح و  هب  دـناخرچب 
لها و اهنآ  زا  شیب  وا  هچ  نادـب  یـشخب ، هعـسوت  شـشخب و  لّضفت و  هار  زا  هتـشاد  رّرقم  دوخ  رب  کین  شاداپ  هب  ار  ناـنآ  تعاـط  ناربج 

رگید کی  رب  مدرم  يارب  هک  ار  یقوقح  نآ  هدرمش  دوخ  قوقح  زا  سپس  تسا . نآ  هتسیاش 
404 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یـضعب ربارب  رد  ءزج  دیاین  مزال  یخرب  دنادرگ و  بجاو  ار  یـضعب  یخرب ، هداد و  رارق  ور  رد  ور  رگیدمه  ربارب  رد  ار  اهنآ  هدرک و  ضرف 
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. رگید
يزیچ نیا  و  یلاو ، رب  تسا  تیعر  ّقح  و  تیعر ، رب  تسا  رادـمامز  یلاو و  ّقح  یلاـعت ، كراـبت و  دـنوادخ  بجاو  قوقح  نیا  نیرتگرزب 

يرادـیاپ ناـشنید و  تّزع  هلیـسو  و  ناـنآ ، تفلا  ماـظن  هیاـم  ار  نآ  هتخاـس و  رّرقم  ار  نآ  فرط  ود  عفن  يارب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  تسا 
اب زج  دنباین  حالـص  زین  نایلاو  و  نارادمامز ، نایلاو و  نتفای  حالـص  هب  رگم  دباین  حالـص  تیعر  سپ  هداد . رارق  اهنآ  نایم  رد  قح  ياهتّنس 

، ددرگ راوتـسا  ناشیا  نایم  رد  ّقح  تخادرپ  ار  تیعر  ّقح  یلاو  دروآ و  اج  هب  ار  یلاو  ّقح  تیعر ، هاگ  ره  سپ  تیعر ، یتسرد  یتسار و 
دبای دوبهب  راگزور  هجیتن ، رد  دوش و  يراج  تلادع  ياهشور  اهتّنـس و  داد و  لدع و  ياههناشن  و  دوش ، اپرب  اهنآ  نایم  تناید  ياهـشور  و 
یلاو رب  تیعر  رگا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، لدب  يدیمون  هب  نانمـشد  زآ  دشاب و  تلود  نآ  یگدنیاپ  اقب و  هب  دیما  ددرگ و  شوخ  یگدنز  و 

دـیامنب و خر  قحاـن  ياـهعمط  دوـش و  ادـیپ  هملک  فـالتخا  ماـگنه  نیا  رد  دزرو ، متـس  تیعر  رب  یلاو  دـبای و  یگریچ  دوـخ  رادـمامز  و 
و دـهن ، یناوارف  هب  ور  یحور  ضارما  دوشیم و  لیطعت  نید  ماکحا  دوش و  هداهن  رانک  تارّرقم  هب  لمع  دریگ و  ینوزف  نید  رد  يراکهبت 
هک تسا  ماگنه  نیا  رد  و  دـنهدن . هار  لد  هب  یـساره  تسا  هتفرگ  ناـینب  هعماـج  رد  هک  یگرزب  لـطاب  زا  و  ّمهم ، دودـح  ندـش  لـیطعت  زا 

نارگ اههدنب  رب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ياهرفیک  دوش و  هدیـشک  یناریو  هب  اهرهـش  دـنبای و  يدـنمجرا  رورـش  ياهناسنا  دـنوش و  لیلذ  ناکین 
. دوش

همه وا . نامیپ  هب  يرادافو  تلادع و  رد  يرادیاپ  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  زا  ندرب  نامرف  رد  يراکمه  رب  دییآ  درگ  دیباتـشب و  مدرم ! يا  سپ 
یکین هب  مه  اب  دنـشاب و  مه  هاوخریخ  ّمهم ، نیا  رد  هکنیا  زا  دنتـسین  رتجاتحم  يزیچ  هب  ادـخ  ناگدـنب  اریز  دـینک ، ادا  هنالداع  ار  وا  قوقح 
دناوتب دنک  ششوک  یعس و  دایز  لمع  رد  دشاب و  دنمزآ  ادخ  يدونـشخ  لیـصحت  رد  مه  هزادنا  ره  هب  هک  تسین  یـسک  و  دننک ، يرایمه 

عـسو رادقم  هب  هک  تسا  نیا  شناگدنب  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  بجاو  قوقح  زا  یلو  دسرب ، هدرک  اطع  شلها  هب  قح  زا  ادـخ  هچنآ  تقیقحب 
هک تسین  يدرم  چیه  دننک . يرایمه  دوخ  نایم  رد  قح  نتشاد  اپرب  يارب  دننک و  یهاوخریخ  وا  يارب  دوخ 

405 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هچنآ ماجنا  رب  دوش  کمک  وا  هب  هک  دـشاب  نیا  زا  زاینیب  دـشاب  دـنمجرا  قح  دزن  رد  شتلیـضف  قح و  دروم  رد  شماقم  تلزنم و  هچ  رگا 

رانکرب و روما  زا  مه  هچ  ره  هک  دشابن  سک  چیه  دوخ و  قح  زا  تسا . هدـنکفا  وا  شود  هب  هتخاس و  نآ  لوئـسم  ار  وا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ 
لها دوخ  لاح  رد  هک  اهنآ  و  دوش ، يرای  دنک و  يروای  رما  نیا  رب  هک  ددرگ  رظن  فرـص  وا  زا  تلزنم ، ردقیب و  اههدید  رد  دشاب و  هدنار 

ّزع و دنوادخ  هاگرد  هب  زاین  رد  نالک  درخ و  زا  مدرم  همه  دـندراو و  رتشیب  يدـنمزاین  نیا  رد  دـنگرزب  ياهتمعن  ياراد  دنـشاب و  تلیـضف 
. دندننامه ناسکی و  ّلج 

نایهاپس نایم  رد  زگره  نآ ، زا  سپ  هن  زور و  نآ  هب  ات  هدش  هتفگ  دوب و  هک  دشن  مولعم  هک  ترـضح  نآ  نایهاپـس  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
اهنآ هک  یشیامزآ  دروم  رد  یبوخب  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  هکنیا  زا  سپ  تساخرب و  ترضح  نآ  نانخـس  هب  خساپ  يارب  دشن  هدید  ترـضح 
دروم رد  عاضوا  فّرـصت  زا  هچنآ  مامت  هب  رارقا  و  هتخاس ، رّرقم  اهنآ  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یبجاو  ّقح  نآ  و  هتخاس ، راـتفرگ  نادـب  ار 

ّلج ّزع و  يادخ  هک  دوب  وت  تکرب  هب  میئوت ، تیعر  ام  یتسه و  ام  ریما  هدنامرف و  وت  تفگ : نینچ  دوب  هدـمآ  شیپ  ناشیا  و  ترـضح ، نآ 
یهار ره  وت  نونکا  تخاس . اهر  متس  ریجنز  زا  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  دوب  وت  یشخب  تّزع  هب  و  دیشخب ، ییاهر  ّتلذ  يراوخ و  زا  ار  ام 
دروم هدنیوگ  ییوت  اریز  نک ، لمع  دوخ  رظن  هیاپ  رب  هدب و  يأر  یناوتیم  هنوگ  ره  هب  و  ربب ، نادب  ار  ام  نیزگرب و  ام  يارب  ینادیم  هک  ار 

نیا رد  و  میجنسن ، وت  شناد  اب  ار  یشناد  چیه  میرامشن و  زیاج  ار  تنامرف  زا  تفلاخم  زگره  ام  ردتقم و  ناطلـس  ّقفوم و  مکاح  قیدصت و 
. تسا زیزع  رایسب  ام  دزن  تايرترب  تلیضف  گرزب و  ام  دزن  تماقم  هراب 

شماقم گرزب و  وا  هاگن  رد  ادخ  تلالج  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  یتسارب  تفگ : نینچ  درم  نآ  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
دیاب هک  یـسک  رتراوازـس  و  دـشاب ، کچوک  وا  شیپ  رد  تسادـخ  ریغ  هچ  ره  تلالج ، یگرزب  نیمه  ببـس  هب  هک  تسا ، دـنلب  وا  لد  رد 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


زج ددرگن  گرزب  یـسک  رب  ادخ  تمعن  اریز  دشاب ، وکین  يو  هب  شناسحا  گرزب و  وا  ّقح  رد  ار  ادخ  تمعن  هک  تسا  یـسک  دشاب  نینچ 
. ددرگ نوزفا  وا  رب  ادخ  ّقح  تمظع  هکنآ 

هتشادنپ هک  تسا  نیا  هتسیاش  حلاص و  مدرم  مدزن  نایلاو  تالاح  نیرتدیلپ  تقیقح ، هب 
406 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

شیاتس نم  هک  درذگب  امش  هّلیخم  رد  هک  مرادیمن  تسود  نم  هدش و  ناینب  يزارف  ندرگ  ربک و  رب  نایلاو  نآ  عضو  و  دنبلط ، راختفا  دوش 
. مراد تسود  ار  حدم  و 

هب وا  هک  ناحبس - دنوادخ  هاگشیپ  رد  ینتورف  ببـس  هب  ار  نآ  متـشادیم  تسود  مه  ار  نآ  ضرف  رب  رگا  متـسین . نینچ  هک  ار  ادخ  ساپس 
سپ دنبایب ، اراوگ  الب  نومزآ و  زا  سپ  ار  شیاتس  مدرم  هک  تسا  یهاگ  و  مدرکیم ، اهر  تسا - رتراوازس  يراوگرزب  تمظع و  تفایرد 

نآ يادا  زا  هک  تسا  یقوقح  هدنامیقاب  يادا  يارب  ماهدرک  هدامآ  امش  ادخ و  هاگشیپ  رد  هک  ار  دوخ  نم  اریز  دییاتسن ، وکین  شیاتس  هب  ارم 
نازارف ندرگ  اـب  هک  هنوگ  نآ  ور  نیا  زا  و  متـسه . نآ  ماـجنا  هب  ریزگاـن  هک  تسا  یتاـبجاو  ندروآ  ياـج  هب  ببـس  هب  و  ماهدـشن ، هدوسآ 

يزاسرهاظ اب  و  دینکن ، نینچ  نم  اب  دینکیم  زیهرپ  كانبـضغ  وخدنت و  مدرم  زا  هک  هنوگ  نادب  و  دییوگم ، نخـس  نم  اب  دییوگیم  نخس 
هب هک  يروما  رد  نم  هک  دـیربن  ناـمگ  و  دـیآ ، راوـشد  نم  رب  دوـش  هتفگ  نم  هب  یّقح  نخـس  رگا  هک  دـیرادنپم  و  دـینکن ، شزیمآ  نم  اـب 

نارگن و هنالداع ، يداهنشیپ  زا  ای  دیآ و  نارگ  وا  يارب  قح  رّکذت  هک  یـسک  اریز  متـسه ، دوخ  یبلطگرزب  هشیدنا  رد  تسین ، نم  حالص 
. دشاب رتنارگ  رتراوشد و  وا  رب  تلادع  قح و  هب  ندرک  لمع  ددرگ ، دونشخان 

رد منک و  اطخ  هک  متـسین  نآ  زا  رترب  نم  اریز  دیزرون ، يراددوخ  دیراد  نآ  رد  هنالداع  ياهرظن  هک  ییاهینزیار  ییوگقح و  زا  امـش  سپ 
امـش اـم و  اریز ، دراد ، هاـگن  تسا  رتطّلـسم  رتاـناوت و  نادـب  نم  زا  هک  هچنآ  زا  ارم  دـنوادخ  هکنآ  رگم  مشاـبن  نـمیا  نآ  زا  شیوـخ  راـک 

نآ کلام  ام  هک  تسام  زا  ییاـهزیچ  نآ  بحاـص  کـلام و  وا  و  تسین ، يراـگدرورپ  وا  زج  هک  میتسه  يراـگدرورپ  كولمم  ناگدـنب ،
لّدـبم تیادـه  هب  ار  ام  یهارمگ  و  دومن ، هر  دوب  ام  دوس  هب  هچنآ  يوس  هب  میدوب ، نآ  راتفرگ  هک  ینادان  نآ  زا  ار  ام  هک  تسوا  و  میتسین ،

. درک ناغمرا  تریصب  ام  هب  ییانیبان  زا  سپ  درک و 
هتـسیاش یتسارب  وت  تفگ : تفرگ و  تسد  هب  ار  مالک  هتـشر  هرابود  دوب  هداد  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  خـساپ  رتشیپ  هک  يدرم  اج  نیا  رد 

انامه و  داهن ، شوپرـس  نآ  رب  ناوتیمن  هک  تسا  ردـق  نآ  ام  دزن  رد  دـنوادخ  ياهتمعن  و  ینآ ، زا  رتـالاب  دـنگوس  ادـخب  یتفگ و  هک  ینآ 
ربهر زورما  وت  هدراذگاو ، وت  هب  ار  ام  ياهراک  ریبدت  تسا و  هداهن  وت  شود  رب  ار  ام  یتسرپرس  یلاعت  يادخ 

407 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
، همه تراتفگ  و  تسا ، دومنهر  همه ، تناـمرف ، مینک . يوریپ  وت  زا  دـیاب  هک  ییاـم  رادولج  و  میباـی ، هر  وت  دوجو  وترپ  رد  دـیاب  هک  ییاـم 

حرـش زا  ام  ياهدرخ  و  تسا ، هدنکآ  يداش  زا  وت  دوجو  هب  هرـسکی  ام  ياهلد  و  دریگیم ، وترپ  وت  زا  همه  یگدنز ، رد  ام  ناگدـید  بدا .
رد هن  تسوت و  نتخاس  شیالآیب  ببس  هب  هن  نخس  نیا  نتفگ  حلاص ] ماما  يا   ] مییوگیم وت  هب  هکنیا  و  تسا ، نادرگرس  تراشرس  لضف 

نیا زا  ات  میراد  یّکـش  وت  نید  رد  هن  میرادـن و  يدـیدرت  لد  رد  وت  نیقی  هب  تبـسن  اـم  و  تسا ، نداـهن  رتارف  اـپ  يورهناـیم  زا  وت  شیاـتس 
، دـبای هار  تدوجو  هب  يّربکت  يدنـسپدوخ و  ای  دریگ و  ناج  يزارف  ندرگ  وت  رد  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  تمعن  ندیـسر  اـب  هک  میـسرتب 

دنوادخ هاگشیپ  هب  تندرمش ، گرزب  اب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  میرادیم  هضرع  تترـضح  هب  مینکیم و  راهظا  وت  هب  ام  ار  هچنآ  هکلب 
يرادــمامز و راـک  تشادــگرزب  هدروآ و  تـسد  هـب  يرتـشیب  شاداـپ  تتلیــضف ، ناـیب  نداد و  يرترب  اـب  و  مییوـج ، یکیدزن  ّلــج  ّزع و 
هچ ره  هب  اـم  هک  نیزگرب  اـم  دوخ و  يارب  ار  ادـخ  ناـمرف  رگنب و  اـم  دوخ و  راـک  رد  نونکا  میـشاب . هدرازگ  ساپـس  رتـهب  ار  تیئاورناـمرف 

. تسه زین  ام  دوس  هب  انیقی  وت  زا  يرادربنامرف  هکنآ  زا  هتشذگ  مینکیم ، تعاطا  یهد  نامنامرف 
رادهدهع نم  هک  دینادیم  اریز  مریگیم ، هاوگ  نتشیوخ  رب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  امـش  نم  و  دومرف : خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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یـسرپزاب میتـسه  نآ  رد  نونکا  هک  یعـضو  زا  دروآ و  درگ  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  امـش  نم و  تماـیق ، فقوم  يدوزب  ماهدـش و  امـش  روما 
نآ فالخ  رب  تمایق  يادرف  هک  دـیهدن  یهاوگ  هنوگ  نآ  زورما  سپ  میهد ، یهاوگ  رگید  کی  رب  اـم  زا  یـضعب  هک  تساـج  نآ  میوش و 

. يراک ره  رد  هنامیمص  یهاوخریخ  زج  تسین  اور  وا  هاگشیپ  رد  يزیچ  دنامن و  ناهنپ  ّلج  ّزع و  يادخ  رب  يرما  چیه  اریز  دیهد ، یهاوگ 
ترـضح نآ  خساپ  هب  عورـش  و  دشن - هدـید  رگید  تفگ  ار  نخـس  نیا  هک  سپ  نآ  زا  هدـش  هتفگ  و  تساخرب - درم  نامه  زاب  اج  نیا  رد 
تبیـصم عوقو  زا  هک  یـساره  درکیم و  ساـسحا  هک  يرطخ  زا  درکیم و  عطق  ار  شنخـس  هیرگ ، هک  یلاـح  رد  دـمآ و  شوج  هب  درک و 

يراب زاینیب  هاگرد  هب  یهلا  يانث  دمح و  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  و  داد ، همادا  ار  شنخس  دشیم ، هتـسکش  مه  رد  شزاوآ  هتـسویپ  تشاد و 
گرزب رطخ  نآ  زا  هک  یساره  زا  تیاکش  درک ؛ تیاکش  یلاعت 

408 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هودـنا اب  سپـس  دـشیم . ریگنماد  يدوزب  هّقح ، تموکح  يرادـیاپان  عاـضوا و  ینوگرگد  راـگزور و  یهاـبت  زا  یـشان  موادـم ، يراوخ  و 

، دوتس ار  يادخ  یبوخب  و  دنک ، رود  وا  زا  ار  الب  هداهن و  ّتنم  وا  رب  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  ّلج  ّزع و  يادخ  هاگرد  هب  زاین  يور  ناوارف 
: تفگ هاگ  نآ 

ام اجک  و  درب ! هر  وت  راک  هنک  هب  ام  نایب  اجک  و  دراد ! وت  لضف  فیصوت  ناوت  ام  نخـس  اجک  دالب ! شمارآ  هیام  يا  ناگدنب و  هدنرورپ  يا 
وت هلیسو  هب  ادخ  ياهتمعن  هکنیا  اب  هنوگچ  میرامـشرب ! ار  وت  يوکین  شیامزآ  میناوت  اجک  ای  میـسر ! وت  يوکین  شیاتـس  تقیقح  هب  میناوت 

ساپسان ناشکرـس  و  یهانپ ، ار  ناگدشراوخ  يراوخ  هک  یتسین  وت  رگم  ددنویپب ! ام  هب  ریخ  بابـسا  وت  دوجو  وترپ  رد  دوش و  ینازرا  ام  هب 
هچ هلیسو  هب  ای  و  دیناهر ! تارطخ  نیا  يراجنهان  زا  ار  ام  ّلج  ّزع و  يادخ  وت  صخش  نادناخ و  زج  یـسک  هچ  اب  سپ  نابرهم ! يردارب  ار 

دومن و راکشآ  نامیا  رب  ار  نامنید  تاروتسد  دنوادخ  امش ، زج  یسک  هچ  هطساو  هب  و  دنادرگب ! ام  زا  ار  تالکشم  راوشد  بالیـس  یـسک 
شوخ یگدنز  زا  ام  مشچ  میدش و  روآمان  یگراب ] متـس   ] یتساک زا  سپ  ات  دروآرد ، یبوخ  حالـص و  هب  دوب  هدش  هابت  ام  يایند  زا  هچنآ 

يرادیاپ تیاهنامیپ  همه  رب  يدرک و  افو  تیاههدـعو  همه  هب  يدرک و  تموکح  ام  رب  یکین  هب  دوخ ، ناوت  هزادـنا  هب  اریز  تفای ، ینـشور 
ام نایاونیب  هانپ  ام و  ناناوتان  شخب  تّزع  وت  يدوب . ام  يارب  نادناخ  راگدای  دشیم و  بیاغ  ام  زا  هک  ره  رب  يدوب  يدهاش  وت  يدـیزرو و 

، قح هراب  رد  ام  يارب  وت  يراـبدرب  یمارآ و  درک و  عمج  مه  درگ  اـهراک  ماـمت  رد  ار  اـم  وت  داد  لدـع و  يدوب و  اـم  ناـگرزب  هاـگهیکت  و 
مادـک و  يدرواین ؟ ياج  هب  ار  کین  راک  مادـک  یگدوسآ . بجوم  تدای  تسا و  شمارآ  بجوم  ام  يارب  تندـید  تسا . تعـسو  هلیـسو 

؟ يدومن كرت  ار  حلاص  لمع 
، تسا نوریب  ام  تردق  زا  نآ  يریگولج  تسا و  رثایب  نآ  عضو  رد  ام  شـشوک  و  گرم ]  ] میراد سرت  وت  رب  نآ  زا  ام  هک  هچنآ  دوبن  رگا 

ورگ رد  ار  اهنآ  میدرکیم و  ادـف  تیور  شیپ  رد  ار  همه  دـیدرتیب  مینک ، راثن  وت  هار  رد  ار  ناـمنازیزع  دوخ و  ناـج  هک  دوب  نکمم  اـی  و 
وت نانمشد  اب  زیتس  هار  رد  میتشاد  تردق  ناوت و  هچ  ره  ارچ  نوچیب و  و  تسا ، كدنا  وت  ربارب  رد  اهنیا  هچرگ  میداهنیم ، تزیزع  دوجو 
هک يزیزع  و  درک ، ناوتن  عفد  ار  شریدـقت  هک  ییادـخ  ربارب  رد  درک  ناوتیم  هچ  یلو  میدربیم . راک  هب  تناگدـننکدصق  ءوس  زا  عافد  و 

ددرگن بولغم 
409 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ام رب  تسدـقا  تاذ  ياقب  هب  داـهن و  ّتنم  اـم  رب  تسّدـقم  دوجو  یتمالـس  هب  دـنوادخ  رگا  سپ  دـش . ناوتن  وا  رب  هریچ  هک  يراـگدرورپ  و 
هب ياهزات  رکـش  تمعن ، نیا  ربارب  رد  ام  يدـنام ، یقاـب  اـم  ناـیم  رد  درک و  لیدـبت  یتسردـنت  تمالـس و  هب  ار  ینارگن  نیا  دومرف و  مّحرت 

هقدص ار  دوخ  لاوما  زا  یمین  وت  یتمالـس  هنارکـش  هب  و  میهد ، همادا  نابز  لد و  هب  ار  وا  رکذ  هدروآ و  ياج  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هاگرد 
عوشخ و ناـماهراک  همه  رد  میهن و  كاـخ  رب  یکچوک  ینتورف و  يور  ادـخ  يارب  وـن  زا  و  مینک ، دازآ  ار  دوـخ  ناگدـنب  زا  یمین  هداد و 

ياضق زین  تروص  نیا  رد  ییامیپب ، دومیپ  دیاب  نیقیب  هک  ار  یهار  دنرب و  نیرب  تشهب  هب  ار  وت  دهاوخن و  ادخ  رگا  و  میهنن ، ورف  ار  شنرک 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


و دش ، دهاوخن  هدنکارپ  راوگان  هعجاف  نیا  يارب  ام  ياهلد  تسا و  ریذـپان  عفد  وت  زا  وا  نومزآ  تسین و  ینیبدـب  دروم  وت  هراب  رد  دـنوادخ 
هدومرف راـیتخا  وت  يارب  یتسه ، نآ  رد  هک  يراـجنهان  عضو  رادـیاپان و  ناـهج  نیا  رب  ار ، دوخ  ترـضح  راوج  دـنوادخ  هک  مینادیم  همه 

مدرم ياـیند  نید و  دـیارگب و  يراوخ  هب  هّقح  تموکح  تنطلـس و  نیا  تّزع  وت ] نتفر  اـب   ] هک اریز  مییرگیم ، تقیقح  هب  اـم  یلو  تسا ،
دشاب ام  دیما  هیام  هک  دشابن  تیارب  يدننام  میرب و  وا  دزن  تیاکـش  هک  تسین  وت  ياج  هب  یـسک  ماگنه  نآ  رد  و  دوش ، ناراکدیلپ ]  ] همعط

. میراد ياپ  رب  ار  وا  و 

یبلطزایتما زا  یهن  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ياهبطخ 

نآ زا  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  صاقو  یبا  نب  دعس  اب  رکب  وبا  نادنزرف  رمع و  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا  [ 551]
: دومرف ترضح  سپ  دندمآ  وا  درگ  مدرم  دش و  ربنم  رب  ترضح  نآ  دنتساوخ . یتازایتما  دوخ  يارب  ترضح 

هب دیاین و  رد  ینابز  هب  وا  فصو  دـسرن و  شهنک  هب  نایب  حرـش و  تسا ، مرک  تیاغ  ساپـس و  دراد  رایتخا  هک  تسازـس  ار  يادـخ  ساپس 
دّمحم هک  یتسارب  و  تسین ، درادـن  کیرـش  هک  هناـگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  و  ددرگن ، هتخانـش  تادوجوم  تیاـغ  دـح و 

رب راگدرورپ  دزن  زا  قحب  و  تسالاو ، راگدرورپ  هداتـسرف  يراگزیهرپ و  هاگیاج  تیاده و  ربمایپ  ادخ  لوسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیبم نآرق  وا  دهد و  میب  نابات ، ناهرب  و  شخب ، وترپ  نآرق  هلیسو  هب  ات  هدمآ  قح 

410 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تفرب ناهج  نیا  زا  دنتشذگرد  تسخن  ناگداتسرف  هک  ياهویش  هب  درک و  غالبا  ار 

اهبکرم نیرتورهر  هتخاس و  ناور  اهیوج  نآ  رد  هدروآ و  تسد  هب  اهنیمز  هدرب و  ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  ایند  هک  ینادرم  مدرم ! يا  دـعب ، اّما 
نم رگا  درذگن - ناشیا  زا  هدنزرمآ  يادخ  رگا  دناهدروآ - راب  هب  يراع  گنن و  راک  نیا  اب  هدیـشوپ و  ار  اههماج  نیرتمرن  هدش و  راوس  ار 

، دنهدب تسد  زا  ار  لانم  لام و  نیا  هجیتن ، رد  مهد و  قوس  دننآ  ّقحتسم  هچ  نادب  مرآ و  نوریب  دنروهطوغ  نآ  رد  هک  یبادرگ  زا  ار  اهنآ 
تسا و هتخاس  عونمم  مورحم و  شیوخ  قوقح  زا  ار  ام  هدرک و  متـس  ام  هب  بلاط  وبا  رـسپ  دنیوگب : هدمآرب و  شـسرپ  ماقم  رد  دیابن  نانیا 

دزاس يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  دروآ و  نامیا  ام  ربمایپ  هب  دروخب و  ام  هحیبذ  زا  درآ و  ام  هلبق  هب  ور  هک  ره  تسادخ . اهنآ  يارب  نم  رای 
يراگزیهرپ اوقت و  هب  زج  يزایتما  يرترب و  یـسک  رب  ار  یـسک  میزاس . يراج  وا  رب  ار  مالـسا  دودح  نآرق و  مکح  ام  دیآرد  ام  نید  هب  و 

ار اـیند  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دـنراد و  ار  ماجنارـس  شاداـپ و  نیرتوکین  باوث و  نیرتهب  ادـخ  دزن  رد  ناراـگزیهرپ  هک  قیقحتب  تسین .
. دشاب رتهب  ناراکوکین  يارب  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  هدادن و  رارق  ناراگزیهرپ  شاداپ 

يارب دیراد و  هدرپس  ادخ  لوسر  دزن  هچنآ  رد  دسریم و  امـش  هب  تسامـش و  قح  ادخ  باتک  رد  هک  هچنآ  رد  دیرگنب  ادخ ! نید  لها  يا 
شیارگ نادب  زورما  هچنآ  اب  ار  اهنآ  و  دهز ؟ تعاط و  لمع و  هب  ای  دوب  نادناخ  داژن و  هب  نیا  ایآ  دـیدرک ، داهج  شـشوک و  نآ  رد  ادـخ 

. دیجنسب دیاهتفای 
هک ینادابآ  نآ  دـیرومأم ، نآ  ندرک  دابآ  هب  هک  ییاـههاگمارآ  نآ  دـنک - تمحر  ناتیادـخ  دـینک - باتـش  دوخ  ياـههاگمارآ  يوس  هب 

ناتبغار هدومن و  قیوشت  نادـب  هدـناوخ و  ارف  نآ  يوس  هب  ار  امـش  ادـخ  هک  یلزنم  نآ  درادـن ، نایاپ  هک  یندـنام  لزنم  نآ  درادـن ، یناریو 
مانالاو دنوادخ  تمعن  شیاهتمعن ، رب  رکش  وا و  ياضق  هب  میلست  اب  امش  تسا . هتـشاد  رّرقم  ار  نآ  شاداپ  باوث و  دوخ  دزن  تسا و  هتخاس 

ادـخ مکح  هب  اهنت  مکاح  اـنامه  و  درادـن ، اـم  يوس  هب  ور  تسین و  اـم  زا  دـشابن  دونـشخ  نادـب  هک  ره  سپ  دـیزاس ، لـماک  دوخ  يارب  ار 
یسرت و  دومرف : هک  تسا  ياهخسن  رد  و  ناراگتسر . دنناشیا  تسین و  وا  رب  یسرت  راک  نیا  زا  دنک و  تواضق 

411 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دنوش كانهودنا  هن  درادن و  یتشحو  و 
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هب هک  یقالش  نامه  اب  و  دیرادن ، یکاب  نآ  زا  امش  ماهدرک و  باتع  منکیم ، باتع  ار  منادناخ  هک  ياهنایزات  نیمه  اب  ار  امش  نم  دومرف : و 
ار امش  ریشمش  اب  راب  نیا  دیهاوخیم  ایآ  دیدیشکن ، تسد  امش  یلو  منک  بیدأت  ار  امش  مراد  اپرب  ار  مراگدرورپ  ماکحا  دودح  نآ  هلیسو 

عضو نتفای  ناماس  نم  یلو  دنکیم ، تسرد  زیچ  هچ  ار  امش  يورجک  نیا  هک  منادیم  مه  دیهاوخیم و  هچ  امش  منادیم  نم  يرآ ، منزب .
ییایند هن  هک  دنریگب ، امـش  زا  ارم  ماقتنا  هک  ار  یمدرم  دـنادرگ  ّطلـسم  امـش  رب  دـنوادخ  و  مرخیمن ، مدوخ  عضو  یهابت  تمیق  هب  ار  امش 

. تسا نازوس  خزود  رای  هک  ره  رب  داب ، يدوبان  يرود و  سپ  دیور ، اج  نادب  ماجنارس  هک  یترخآ  هن  دیرب و  هرهب  نآ  زا  هک  دیشاب  هتشاد 

هّقح تموکح  ندیسر  ارف  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يوگتفگ 

رس  ] رما نیا  هک  يدومرفیم  نایب  ام  يارب  شاک  يا  دنک ، تنابرق  ارم  ادخ  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نارمح  دیوگیم : هرارز  [ 552]
ناتـسود و وت  نارمح ! يا  دومرف : شخـساپ  رد  ترـضح  میوش . دنـسرخ  داش و  نادب  ات  دوب  دهاوخ  ینامز  هچ  هّقح ] تموکح  ندمآ  راک 

[. دوش اشفا  يّرس  نخس  تسا  نکمم  ینعی  ، ] يراد ینایانشآ  ناردارب و 

شرسپ دنمشناد و  درم  تیاکح 

رد یلو  دیـسرپیمن ، چـیه  وا  ملع  زا  تشادـن و  یـشیارگ  ردـپ  شناد  هب  هک  تشاد  يرـسپ  درم ، نـیا  دوـب و  دنمـشناد  يدرم  هتـشذگ  رد 
دیسررد و دنمـشناد  درم  نآ  گرم  تفرگیم . ارف  ار  وا  ملع  دیـسرپیم و  وا  زا  دمآیم و  ملاع  درم  نآ  دزن  هک  تشاد  ياهیاسمه  ضوع ،

اذل یتشادن و  نادـب  ینادـنچ  شیارگ  يدـیزگیم و  يرود  نم  ملع  نتخومآ  زا  وت  مزیزع ! رـسپ  تفگ : دـیبلط و  دوخ  نیلاب  هب  ار  شرـسپ 
اهنآ تخومآیم و  ارم  شناد  درکیم و  شـسرپ  نم  زا  دـمآیم و  نم  دزن  هب  وا  هک  مراد  ياهیاسمه  نم  یلو  يدیـسرپیمن ، نم  زا  يزیچ 

. درک یفرعم  شرسپ  هب  ار  رظن  دروم  هیاسمه  و  ورب ، وا  يوس  هب  یتفای  زاین  يزیچ  هب  وت  هاگ  ره  سپ  درکیم ، ظفح  ار 
412 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وا هب  تفرگ ، ار  ملاع  درم  نآ  غارـس  دـید . یباوخ  نامز  نآ  هاشداپ  هکنیا  ات  دـنام  اـج  هب  شرـسپ  تسبرب و  تخر  ناـهج  زا  دنمـشناد  نآ 
ار یسک  دیرآ . نم  شیپ  ار  وا  تفگ  هاشداپ  دراد . رـسپ  کی  يرآ ، دنتفگ : هداهن ؟ ياج  هب  يرـسپ  ایآ  دیـسرپ : تسا . هتفر  ایند  زا  دنتفگ :
مه یـشناد  هدرک و  راضحا  ارم  هچ  يارب  هاشداپ  منادیمن  نم  ادـخب  تفگ : دوخ  اب  رـسپ  نآ  دـیایب . هاـشداپ  دزن  هب  هک  دنداتـسرف  وا  يوس 

. تفر دهاوخ  میوربآ  نامگیب  دسرپب  يزیچ  نم  زا  رگا  مرادن و 
ارم هاشداپ  تفگ : وا  هب  هتفر  دوب  هتفرگارف  ار  شردپ  مولع  هک  ياهیاسمه  يوس  هب  اذـل  دروآ ، رطاخ  هب  ار  شردـپ  شرافـس  ماگنه  نیا  رد 
نم یلو  تفگ : درم  نآ  میایب . وت  يوس  متفاـی  زاـین  يزیچ  هب  هاـگ  ره  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  مردـپ  منادیمن . ار  نآ  لـیلد  نم  هتـساوخ و 

: تفگ ناوج  نآ  دـشاب . ام  يود  ره  لام  درک  وت  بیـصن  يزیچ  دـنوادخ  تقو  نآ  میوگب و  وت  هب  رگا  هتـساوخ و  ار  وت  هچ  يارب  منادیم 
تسب و وا  اب  يراوتسا  نامیپ  زین  کناوج  نآ  و  دنک ، لمع  دادرارق  نیا  هب  هک  تفرگ  وا  زا  يراوتـسا  نامیپ  داد و  دنگوس  ار  وا  درم  يرآ .
هچ رد  هدید  هک  ار  یباوخ  دسرپب  وت  زا  دـهاوخیم  هدـید و  یباوخ  هاشداپ  تفگ : وا  هب  درم  نآ  دـنک . لمع  دادرارق  هب  هک  داد  یعطق  لوق 
ارچ ینادیم  تفگ : وا  هب  هاشداپ  دمآ و  هاشداپ  دزن  هب  کناوج  نآ  دشاب . گرگ  نامز  وگب : وا  خـساپ  رد  وت  و  دـش ؟ دـهاوخ  عقاو  ینامز 

: تفگ هاشداپ  دوش ؟ عقاو  ماگنه  هچ  ياهدید  هک  یباوخ  یسرپب  نم  زا  ات  ياهداتسرف  نم  دزن  هب  وت  تفگ : مداتسرف ؟ وت  یپ  رد 
ناوج دـنهدب . وا  هب  ياهزیاـج  داد  روتـسد  هاـشداپ  تسا . گرگ  ناـمز  داد : خـساپ  وا  دوب ؟ دـهاوخ  یناـمز  هچ  وگب  نونکا  یتفگ ، تسار 
دیاش تفگ : دوخ  اب  تخادرپن و  ار  وا  مهـس  درکن و  افو  دوب  هداد  درم  نآ  هب  هک  ياهدـعو  هب  تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و  ار  هزیاج 

. دنسرپن نم  زا  دندیـسرپ  نم  زا  هک  یلاؤس  ریظن  موشن و  درم  زا  لاؤس  جاتحم  زین  سپ  نیا  زا  دشاب و  یفاک  رمع  نایاپ  ات  نم  يارب  لام  نیا 
نم تفگ : دوخ  اب  دش و  مدان  شیوخ  هدرک  زا  ناوج  داتـسرف . ناوج  نامه  غارـس  هب  هدـید و  یباوخ  هاشداپ  هرابود  هکنیا  ات  تشذـگ  نیا 
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شدزن هنوگچ  ماهدرک  دنمشناد  درم  نآ  اب  هک  ییافویب  ینکشنامیپ و  نیا  اب  منادیمن  ییوس  زا  مورب و  هاشداپ  دزن  هب  ات  مرادن  یشناد  هک 
هاگآ ارم  هرابود  دـیاش  اـت  مروخیم  مسق  شیارب  مهاوخیم و  شزوپ  وا  زا  موریم و  وا  دزن  هب  يور  ره  هب  تفگ : دوخ  اـب  زاـب  یلو  مورب .

درم نآ  دزن  سپ  دزاس .
413 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وت هب  هرابود  هدنامن و  یقاب  دیسر  متسد  هب  هک  یلوپ  زین  نونکا  مدرکن و  افو  نامنامیپ  هب  مدرک و  منکب  دیابن  هچنآ  نم  تفگ : وا  هب  دمآ و 
دوشن نم  بیـصن  يزیچ  هک  مدنبیم  يراوتـسا  نامیپ  وت  اب  راب  نیا  نم  و  ینکن ، راوخ  هدنمرـش و  ارم  هک  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  ماهتفای ، زاین 
هاشداپ تفگ : درم  نآ  دراد . یلاؤس  هچ  راب  نیا  منادیمن  هتـساوخ و  ارم  هاشداپ  کنیا  و  دشاب ، نامود  ره  نآ  زا  ناسکی  روط  هب  هکنآ  زج 

دزن کناوج  چوق . نامز  وگب : وا  خساپ  رد  وت  دوب ، دهاوخ  ینامز  هچ  رد  هدـید  هک  یباوخ  دـسرپب  وت  زا  دـهاوخیم  هدـید ، یباوخ  هرابود 
: تفگ ماهداتسرف . وت  غارس  هچ  يارب  ینادیم  دیسرپ : وا  زا  هاشداپ  سپ  دش  دراو  وا  رب  دمآ و  هاشداپ 

: تفگ تسا ؟ ینامز  هچ  وگب  نونکا  یتفگ ، تسار  تفگ : هاشداپ  دوب . دهاوخ  نامز  هچ  رد  یـسرپب  یهاوخیم  ياهدـید و  یباوخ  يرآ ،
ورف هشیدنا  هب  دوخ  راک  رد  تشگزاب و  شاهناخ  هب  تفرگ و  ار  هزیاج  کناوج  دنداد . وا  هب  ياهزیاج  داد  روتسد  هاشداپ  تسا . چوق  نامز 

اب هرخالاب  ات  دـشیم  فرـصنم  یهاگ  دـنک و  افو  هدـعو  هب  تفرگیم و  میمـصت  یهاگ  هن . ای  منک  افو  دوخ  نامیپ  هب  راب  نیا  ایآ  هک  تفر 
افو دوب  هداد  هک  یلوق  هب  دنکشب و  دوخ  نامیپ  ات  دش  نآ  رب  و  موشن ، درم  نیدب  دنمزاین  تقو  چیه  نم  رگید  نیا  زا  دعب  دیاش  تفگ : دوخ 

دـش و نامیـشپ  درم  نآ  اب  ینکـشنامیپ  زا  کناوج  داتـسرف . ناوج  نآ  دزن  هب  دـید و  یباوخ  هاشداپ  زاب  تشذـگ و  مه  نایرج  نیا  درکن .
دنمشناد درم  نامه  دزن  تفرگ  میمصت  ماجنارس  و  مرادن ، مه  یشناد  هکنآ  لاح  منک و  هچ  کنیا  ماهتـسکش  نامیپ  راب  ود  هکنیا  اب  تفگ :

دنک افو  دوخ  نامیپ  هب  راب  نیا  دزومایب  وا  هب  رگا  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  دنگوس  یلاعت  كرابت و  يادـخب  ار  وا  دـمآ و  وا  دزن  سپ  دورب .
افو ماهداد  هک  ياهدـعو  هب  تسکـش و  مهاوخن  ناـمیپ  سپ  نیا  زا  نم  راذـگماو و  لاـح  نیا  اـب  ارم  تفگ : ودـب  هدرک  مکحم  ار  ناـمیپ  و 

: تفگ ودب  تفرگ و  نامیپ  وا  زا  درم  نآ  منکیم .
نیا وگب : وا  هب  دیـسرپ ، وت  زا  شـسرپ  نیا  نوچ  و  تسا ؟ یناـمز  هچ  ناـمز  نیا  هک  دـسرپب  وت  زا  هدـید  هک  یباوخ  زا  اـت  هتـساوخ  ار  وت  وا 

ياهدـید و یباوخ  وت  تفگ : وا  متـساوخ ؟ ار  وـت  هچ  يارب  تفگ : هاـشداپ  دـمآ . هاـشداپ  دزن  هب  ناوـج  تسا . نازیم  وزارت و  ناـمز  ناـمز ،
نامز تفگ : وا  دوب ؟ دـهاوخ  ینامز  هچ  رد  وگب  یتفگ ، تسار  تفگ : هاـشداپ  دوب . دـهاوخ  یناـمز  هچ  رد  هک  یـسرپب  نم  زا  یهاوخیم 

درم دزن  تفرگ و  ار  نآ  وا  دنداد و  ياهلص  وا  هب  داد  نامرف  هاشداپ  وزارت .
414 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

درم نآ  نک . تمـسق  نم  اب  ار  نآ  مدروآ ، وت  دزن  اج  کی  مدروآ  تسد  هب  ار  هچ  ره  نم  تفگ : هداهن و  وا  ربارب  رد  درب و  هتخومآ  شناد 
ماجنا یلو  دریگیم  میمصت  هک  دوب  چوق  نارود  مود  نامز  يدوب ؛ یگرگ  مه  وت  دوب و  ناگرگ  نارود  تسخن ، نامز  نآ  تفگ : دنمشناد 

همه وت  یتسه . يرادافو  رس  رب  وت  تسا و  تلادع  وزارت و  نارود  نامز ، نیا  و  يدرکیمن ؛ افو  یلو  یتفرگیم  میمصت  مه  وت  و  دهدیمن ،
. دینادرگ زاب  ودب  ار  همه  تسین و  يزاین  نادب  ارم  ریگرب و  ار  دوخ  لام 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  نسح  نب  هَّللا  دبع  يوگتفگ 

[ نسح نب  هَّللا  دبع  هینک   ] دّمحم وبا  هک : داتسرف  ماغیپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  نسح  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم : يرگید  ای  بتعم  [ 553]
. مرتاناد رتتواخساب و  رتعاجش ، وت  زا  نم  دیوگیم :

زا وت  ییوسرت  هک  هدـماین  شیپ  وت  يارب  یگنج  هصرع  زونه  دـنگوس  ادـخب  تعاجـش ، اّما  دومرف : وا  هداتـسرف  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
فرـصم دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  نآ  عورـشم  هار  زا  ار  يزیچ  یمدآ ، هک  تسا  نآ  تواخـس ، دوش و  هداد  زیمت  تیروـالد 
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ار ناشیا  زا  رفن  جنپ  مان  اهنت  يدنمشناد  هک  وت  درک ، دازآ  هدنب  رازه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  ردپ  سپ  شناد ، ملع و  اّما  و  دنک ،
تشگزاب و ترـضح  نآ  دزن  سپـس  تفگ ، وا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  دـمآ و  نسح  نب  هَّللا  دـبع  دزن  هداتـسرف  نک . ناـیب  اـم  يارب 

ادـخب يرآ ، وگب : وا  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتسه . ناوخ ] باـتک   ] یفحـص يدرم  وت  دـیوگیم : نسح  نب  هَّللا  دـبع  تفگ :
. ماهدرب ثرا  هب  مناردپ  زا  ار  یسیع  یسوم و  میهاربا ، فحص  دنگوس ،

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  سنوی  هروس  هفیرش 2  هیآ  ریسفت 

«1  ... » ْمِهِّبَر َْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  هفیرـش ... : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 554]
. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دوصقم ، دومرف :

______________________________

(. هیآ 2 سنوی / هروس  « ) دنراد ناشراگدرورپ  دزن  کین  هقباس  نانآ  هک  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  هدب  هدژم  و  ( » 1)
415 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

سدقملا تیب  راید  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  جارعم  ناتساد 

: هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلهاک  ییحی  نب  هَّللا  دبع  [ 555]
ار قارب  لیئربج  تفر ، جارعم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نوچ  دومرف : « 1  » َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا  ِینُْغت  ام  َو  ... 
ار دوخ  زا  لـبق  ناربماـیپ  اـج  نآ  رد  تفر و  سدـقملا  تیب  هب  دـش و  نآ  رب  راوس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  دروآ و  وا  يارب 

دروآ ار  قارب  نم  يارب  لیئربج  متشگزاب و  متفر و  سدقملا  تیب  هب  بشید  نم  هک : دومرف  دوخ  باحصا  هب  هتـشگزاب  سپـس  درک ، رادید 
رتش دندوب و  هلیبق  نالف  هاگبآرس  رب  هک  مدروخرب  نایفس  وبا  ناوراک  هب  نم  هک  تسا  نیا  منخـس  یتسرد  هناشن  و  مدش ، راوس  نآ  رب  نم  و 

رگید کی  اب  دندینش  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نانخس  هک  اهنآ  دندوب . نآ  نتفای  یپ  رد  دوب و  هدش  مگ  اهنآ  زا  ییوم  خرس 
. دیسانشیم ار  اج  نآ  هتفر  ماش  هب  امش  هتفر و  ماش  هب  هک  هدوب  ییوردنت  راوس  وا  دنتفگ :

ماما تسا ؟ هنوگچ  نآ  ياهرازاب  ماش و  ادـخ ! ربمایپ  يا  دـنتفگ : دـینک . شـسرپ  وا  زا  اج  نآ  ناـناگرزاب  اـههزاورد و  اـهرازاب ، زا  کـنیا 
وا رب  دندیـسرپیم  وا  زا  تسنادیمن  هک  ار  يزیچ  رگا  هک  دوب  نانچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص 

ترـضح نآ  دزن  لیئربج  نایم  نیا  رد  دـمآیم . دـیدپ  ینوگرگد  وا  رد  دـشیم و  هتـسناد  وا  هرهچ  زا  هک  اج  نآ  ات  دوب  راوگاـن  تخس و 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دراد . رارق  تناگدید  ربارب  رد  هک  تسا  ماش  نیا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  هدـمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
زا ماش  عضو  زا  هکنآ  تساجک  دومرف : درک . هدهاشم  دوخ  يور  شیپ  رد  شناناگرزاب  اههزاورد و  همه  اب  ار  ماش  درک و  هاگن  مّلـس  هلآ و 

دندرک شـسرپ  اهنآ  هچ  ره  هب  درک و  يور  ناشیدب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ینالف . ینالف و  دـنتفگ : درک ؟ شـسرپ  نم 
ِینُْغت ام  َو  یلاعت : كرابت و  دنوادخ  راتفگ  ریـسفت  تسا  نیا  و  دندرواین . نامیا  ترـضح  نادب  اهنآ  زا  یکدـنا  زج  لاح  نیا  اب  داد . خـساپ 

. َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا 
هتشادن شلوسر  ادخب و  نامیا  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

______________________________

(. هیآ 101 سنوی / هروس  « ) تسین شخبدوس  دندرواین  نامیا  هک  یهورگ  يارب  اهنداد  میب  اههیآ و  نیا  ( » 1)
416 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. میراد نامیا  وا  لوسر  ادخب و  ام  میشاب .
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نایعیش تلیضف  نمؤم و  تمرح  نتشاد  هاگن 

ورملق زا  دـیوگب  فا  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  ینمؤم  هک  نیمه  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : هزمح  وبا  [ 556]
یسک زا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  اریز  دوش ، رفاک  ود  نآ  زا  یکی  یتسه ، نم  نمـشد  وت  دیوگ : ودب  هاگ  ره  و  دور ، نوریب  وا  یتسود  تسویپ و 
يدب ینمؤم  هب  تبسن  شلد  رد  هک  دریذپن  یلمع  ینمؤم  چیه  زا  و  دیآرب ، ینمؤم  تحیصن  ماقم  رد  شنزرـس  باتع و  اب  هک  دریذپن  یلمع 

اهنآ ندرگ  تسا  يدنویپ  هچ  نمؤم  اب  ّلج  ّزع و  يادخ  نایم  هک  دـندیدیم  دـشیم و  هتفرگرب  مدرم  ناگدـید  ربارب  زا  هدرپ  رگا  دـهاوخ .
همه نآ  هب  دنرگنب  دنتـسناوتیم  رگا  و  دشیم ، ناسآ  ناشیا  رب  اهنآ  يربنامرف  دیدرگیم و  راومه  اهنآ  روما  دـشیم و  مخ  نمؤم  ربارب  رد 

نآ مدینـش  دیوگیم : وا  دریذپن . یلمع  يدحا  زا  ّلج  ّزع و  يادخ  دنتفگیم : هنیآ  ره  ّلج ، ّزع و  يادـخ  فرط  زا  تسا  دودرم  هک  یلمع 
مشچ خوش  هیروح  ینامیا  اب  نز  ره  دنتسه و  ناکاپ  زین  امش  نانز  دیتسه و  ناکاپ  امش  دومرفیم : نایعیش  زا  یکی  هب  مالّسلا  هیلع  ترضح 

هب دنقلخ  نیرتکیدزن  ام  نایعیـش  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  زا  دـیوگیم : وا  دراد . یقیّدـص  ماقم  نمؤم  درم  ره  تسا و 
اههتشرف وا  نافلاخم  هرامش  هب  هکنآ  رگم  دزیخرب  زامن  يارب  هک  تسین  ام  نایعیش  زا  کی  چیه  و  زیختسر ، زور  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  شرع 

رادروخرب تشهب  ياهناتـسب  رد  امـش  رادهزور  هک  یتسار  و  دوش ، غراف  دوخ  زامن  زا  ات  دنتـسرف  دورد  وا  رب  عامجا  هب  دـنریگب و  ار  وا  درگ 
. دنک راطفا  ات  دنتسرف  دورد  یمه  وا  رب  ناگتشرف  دشاب و 

هب ریخ  راک  قیفوت  لها  و  وا ، ترضح  هّصاخ  تمحر  هب  صاصتخا  لها  و  وا ، دورد  اب  دنوادخ  ّتیحت  لها  دییامش  دومرفیم : هک  مدینش  و 
يارب امـش  یهودـنا ، هن  یـسرت و  هن  تسامـش و  رب  یباسح  هن  وا . زا  يربنامرف  وترپ  رد  دـنوادخ  توعد  لها  و  وا ، يرادـهاگن  تمـصع و 

هب دیـشاب  يدونـشخ  اضر و  لها  امـش  دـشاب و  ناحلـصم  مه  ناحلاص و  ام  دزن  رد  امـش  مان  امـش ، يارب  تشهب  دـیاهدش و  هدـیرفآ  تشهب 
زا ادخ  يدونشخ  وترپ  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هاگرد 

417 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
التبم تلفغ  هب  هاگ  ره  دینک و  اعد  یهلا  هاگشیپ  هب  دیدمآ  راتفرگ  یتخس  هب  هاگ  ره  دنراکمه . ردارب و  ریخ  راک  رد  امش  اب  ناگتشرف  امش 

. دیتسه قلخ  نیرتهب  امش  دیشوکب . دیدش 
تشهب رد  امش  هتسیاش  تمعن  دیاهدش و  هدیرفآ  تشهب  يارب  تشهب ، امـش  يارب  امـش  ياهروگ  تسا و  تشهب  امـش  يارب  امـش  ياههناخ 

. دیسر دیهاوخ  نادب  هک  امش  راک  ماجرف  تسا  تشهب  يوس  هب  تسا و 

محازم درم  یشبح و  نز  تیاکح 

رفعج هب  هتشگرب  هشبح  زا  هک  یماگنه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لیـضف  [ 557]
: تفگ خساپ  رد  وا  دوب ؟ هچ  يدید  هشبح  رد  هک  يزیچ  نیرتتفگش  دومرف :

نز نآ  هب  درک و  داـجیا  تمحازم  وا  يارب  هک  تشذـگ  يدرم  تشاد و  رـس  رب  یلیبنز  هک  یلاـح  رد  درک  روبع  هک  مدـید  ار  یـشبح  ینز 
ازج زا  وت  رب  ياو  درم ! يا  تفگ : تسـشن و  تساخرب و  نز  نآ  و  داتفا ، نیمز  هب  نز  رـس  زا  لیبنز  تخادنا و  نیمز  هب  ار  نز  نآ  دروخ و 
. دش تفگش  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  دناتس ، مولظم  زا  ار  ملاظ  قح  دنیشن و  یسرک  رب  هک  یماگنه  ازج  زور  هدنهد 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تیبرت  تدالو و  ناتساد 

يراک چیه  دوب و  دورمن  سانـشهراتس  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ردپ  رزآ  دومرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 558]
هچ تفگ : دورمن  منیبیم . یتفگـش  زیچ  نم  هنیآ  ره  تفگ : دورمن  هب  تسیرگن و  اههراتـس  رد  یبش  درکیمن . وا  روتـسد  هب  وا و  يارب  زج 
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یهاتوک تّدـم  زا  سپ  تسوا و  تسد  هب  اـم  يدوباـن  هک  دوشگ  دـهاوخ  ناـهج  هب  هدـید  اـم  نیمزرـس  رد  یکدوک  تفگ : رزآ  ینیبیم ؟
؟ دناهدش نتسبآ  ودب  نانز  نونکات  ایآ  تفگ : دش و  تفگش  رد  شرازگ  نیا  زا  دورمن  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دوش . نتـسبآ  ودب  شردام 

ودـب هک  داد  ياـج  يرهـش  رد  ار  وا  هکنیا  زج  تشاذـگن  ار  ینز  چـیه  درک و  ادـج  نادرم  زا  ار  ناـنز  دورمن  دوـمرف : ماـما  هن . تفگ : رزآ 
نیا هک  تشادنپ  رزآ  دش . میهاربا  نتسبآ  نز  تخیمآرد و  شنز  اب  دوخ  رزآ  و  دوبن ، سرتسد 

418 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. دندیمهفیم دوب  نز  محر  رد  هچ  ره  هک  دندوب  رهام  نانچ  دوخ  راک  رد  اهنآ  داتسرف و  نامز  نآ  ياههلباق  یپ  رد  اذل  دشاب و  وا  زا  دازون 

يزیچ وا  مکـش  رد  ام  دـنتفگ : دنابـسچ و  تشپ  هب  دوب  محر  رد  هک  ار  هّچب  نآ  ّلج  ّزع و  يادـخ  دـندرک و  هنیاـعم  ار  میهاربا  رداـم  اـهنآ 
هلابند یلو  داتفا  دهاوخ  شتآ  هب  دازون  نیا  هک  دوب  مه  بلطم  نیا  دوب  هدرک  لیـصحت  كدوک ] نیا  هراب  رد   ] رزآ هک  یملع  رد  میباییمن .

. تسنادیمن دیشخب  دهاوخ  ییاهر  شتآ  نیا  زا  ار  وا  ادخ  هک  ار  نآ 
. دشکب ار  وا  ات  درب  دورمن  دزن  ار  دازون  تساوخ  رزآ  دروآ  ایند  هب  ار  وا  میهاربا  ردام  نوچ 

شگرم نامز  ات  مراذگب  اج  نآ  رد  هدرب و  اهراغ  زا  یکی  هب  ار  وا  مدوخ  نم  راذگب  دشکب ، ار  وا  ات  ربن  دورمن  دزن  ار  ترـسپ  تفگ : شنز 
. ربب ار  وا  تفگ : وا  هب  رزآ  یشاب . هتشکن  ار  تدنزرف  دوخ  تسد  هب  وت  و  دسر ، ارف 

دنوادخ تشگرب و  داهن و  راغ  نآ  برد  رب  یگنس  و  داد ، ریـش  وا  هب  درک و  ناهنپ  يراغ  رد  درب و  ار  وا  رزآ  نز  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
کی هزادنا  هب  زور  کی  رد  و  دیـشوجیم ، نآ  زا  ریـش  دیکمیم و  ار  نآ  میهاربا  دومرف و  يراج  شماهبا  تشگنا  رد  ار  میهاربا  كاروخ 
عـضو نیمه  هب  تساوخیم  ادـخ  هک  ینامز  ات  و  درکیم ، دـشر  رگید  ياههّچب  هام  کـی  هزادـنا  هب  هتفه  کـی  رد  رگید و  ياـههچب  هتفه 
هاگانب تفر و  راغ  هب  شردام  ورب . تفگ : مور . هّچب  نیا  دزن  ات  يدادیم  هزاجا  نم  هب  شاـک  تفگ : شردـپ  هب  شرداـم  سپـس  دـنراذگ .

هنیـس هب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  شردام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دشخردیم . غارچ  ود  نانوچ  شمـشچ  ود  تسا و  هدـنز  میهاربا  هک  دـید 
یتّدـم متـشگرب . مدرک و  كاـخ  ریز  ار  وا  نم  تفگ : میهاربا  رداـم  دیـسرپ . كدوـک  لاـح  زا  رزآ  تشگرب . داد و  ریـش  ار  وا  دنابـسچ و 

دیـشکیم شوغآ  رد  ار  وا  دیناسریم و  میهاربا  هب  یناهنپ  ار  دوخ  تفریم و  نوریب  هناخ  زا  يراک  هناهب  هب  میهاربا  ردام  اهاگ  تشذـگ و 
راب نیا  و  درکیم ، راتفر  بیترت  نیمه  هب  وا  اب  تفریم و  وا  رادید  هب  هتشذگ  نوچمه  داتفا  هار  هب  نوچ  و  تشگیمرب ، دادیم و  شریش  و 
ارم ناج ! ردام  تفگ : میهاربا  یهاوخیم ؟ هچ  كدوک  يا  تفگ : میهاربا  ردام  تفرگ ، ار  شنماد  میهاربا  ددرگزاب  تساوخ  هک  یماگنه 

. منک تروشم  تردپ  اب  هراب  نیا  رد  ات  راذگب  مرسپ  تفگ : میهاربا  ردام  ربب . تدوخ  اب 
419 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هویش نیا  اب  روآ ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : رزآ  دناسر . وا  یهاگآ  هب  ار  میهاربا  ناتـساد  دمآ و  رزآ  دزن  میهاربا  ردام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
ماما دسانشن . ار  وا  یسک  هک  دیایب  اهنآ  هارمه  دزادنا و  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  دننک  رذگ  وا  رب  شناردارب  نوچ  و  ناشن ، شهار  رـس  رب  هک 

شردام دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دنتخورفیم . دندربیم و  رازاب  هب  دنتخاسیم و  تب  هک  دوب  نیا  میهاربا  ناردارب  راک  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
و دـمآ ، هناخ  هب  اهنآ  هارمه  هب  دـمآرد و  ناشیا  ناـیم  رد  وا  دـندرک و  رذـگ  وا  رب  شناردارب  دـیناشن و  هار  رـس  رب  ار  وا  دروآ و  ار  میهاربا 

شناردارب هک  زور  کی  رد  دوب . لاونم  نیمه  هب  عاضوا  تساوخیم  ادخ  ات  تفرگ و  ياج  شلد  رد  وا  رهم  داتفا  وا  هب  شردپ  مشچ  نوچ 
: تفگ میهاربا  ردام  هب  رزآ  دندوب . هدیدن  ار  نآ  دننام  زور  نآ  هب  ات  تخاس  ابیز ]  ] یتب تفرگ و  تسد  هب  ار  هشیت  میهاربا  دـنتخاسیم  تب 

دوب هتخاـس  هک  ار  یتب  تفرگ و  تسد  هب  ار  هشیت  میهاربا  دـندید  ناـهگان  یلو  دـسر ، اـم  هب  يریخ  رـسپ  نیا  تکرب  هب  هک  مراد  دـیما  نم 
: تفگ مالّسلا  هیلع  میهاربا  يدرک ؟ هچ  تفگ : وا  هب  دش و  ریگلد  رایسب  راک  نیا  زا  شردپ  تسکش .

شتـسرپ ار  يزیچ  اـیآ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  میتـسرپب . ار  نآ  میتـساوخیم  تفگ : رزآ  دـیتساوخیم ؟ هـچ  يارب  ار  تـب  نـیا  رگم 
. دوریم نایم  زا  وا  تسد  هب  ام  تموکح  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تفگ : میهاربا  ردام  هب  رزآ  دیشارتیم ؟ دوخ  هک  دینکیم 
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دورمن اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هعزانم 

هکنآ ات  دیهوکن  ار  اهنآ  نادوبعم  دیزرو و  تفلاخم  دوخ  موق  اب  میهاربا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رجح  [ 559]
دورمن دـناریمب . دـنک و  هدـنز  هک  تسا  سک  نآ  نم  راگدرورپ  دومرف : تخادرپ و  همکاـحم  هب  دورمن  اـب  میهاربا  دـندرب . دورمن  دزن  ار  وا 

و روآرب ، برغم  زا  ار  نآ  وت  سپ  دروآیمرب ، قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ  اـنامه  تفگ : میهاربا  مناریمب . منک و  هدـنز  مه  نم  تفگ :
ار اهنآ  نادوبعم  میهاربا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـیامنن . هر  راکمتـس  موق  هب  ادـخ  دـش و  هدـنامرد  توهبم و  دوب  رفاـک  ادـخب  هکنآ 
. تفگن مه  غورد  دوبن و  مه  رامیب  دنگوس  ادخب  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  متسه . رامیب  نم  تفگ : درک و  نارتخا  هب  یهاگن  دیهوکن و 

يربت میهاربا  دنتفر  دنتشاد  هک  يدیع  مسارم  يوس  هب  دنتشاذگ و  ار  وا  نوچ  و 
420 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دنتشگزاب شیوخ  نایادخ  دزن  نانآ  تخیوآ و  وا  ندرگ  هب  ار  ربت  گرزب و  تب  زج  تسکش  ار  همه  تفر و  اهنآ  نادوبعم  دزن  تشادرب و 
: دنتفگ مه  اب  تسا . هدش  هچ  اهنآ  اب  هک  دندید  و 

زا رتدـب  یتازاـجم  وا  يارب  تسجیم و  يرازیب  اـهنآ  زا  دـیهوکنیم و  ار  اـهنآ  هک  یناوـج  ناـمه  رگم  هتـشادن  ار  راـک  نیا  تأرج  ادـخب 
دورمن و دـندنازوسیم . ار  وا  دـیاب  هـک  دیـسر  يزور  اـت  دـندروآ ، درگ  یبوـخ  ناوارف و  مزیه  وا  نتـشک  يارب  دـنتفاین . شتآ  اـب  نتخوـس 

. دنازوسیم دعلبیم و  ار  میهاربا  هنوگچ  شتآ  دننیبب  ات  دنتخاس  ینامتخاس  وا  يارب  دندمآ و  نوریب  شنایفارطا 
. دوش هتخوـس  شتآ  هب  اـیآ  دتـسرپب . ار  وـت  هک  تسین  وا  زج  یـسک  نم  يور  رب  اراـگدرورپ  تفگ : نیمز  دـش . هداـهن  قـینجنم  رد  میهاربا 
هک هدرک  تیاور  رگید  يوار  زا  ناورم  نب  دمحم  زا  نابا  درک . مهاوخ  تیافک  ار  وا  دـنک  تساوخرد  نم  زا  رگا  تفگ : ناهج  راگدرورپ 

یَلَع ُْتلَّکََوت  : » تفگ سپـس  ٌدَـحَأ .» ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْدـَلُوی ، َْمل  َو  ْدـِلَی  مل  نم  ای  دمـص ، ای  دـحا ، ای  : » دوب نیا  زور  نآ  رد  میهاربا  ياعد 
دوخ هب  میهاربا  يدرـس ، زا  سپ  يدرگ . درـس  دـیاب  دومرف : شتآ  هب  باطخ  و  تسا ، سب  ار  وت  دومرف : یلاعت  كراـبت و  راـگدرورپ  ِهَّللا .»

رد میهاربا  اب  دمآ و  دورف  لیئربج  میهاربا . يارب  یشاب  مه  تمالـس  و  دومرف : لج  ّزع و  يادخ  ات  دروخیم  مه  هب  شیاهنادند  دیزرلیم و 
دوبعم دـننام  دـیاب  دریگ  دوخ  يارب  يدوبعم  هک  ره  تفگ : هنحـص ] نیا  ندـید  اب   ] دورمن تسـشن . وگتفگ  هب  وا  اـب  تسـشن و  شتآ  ناـیم 

. دشاب میهاربا 
يوس هب  شتآ  زا  ياهنابز  سپ  دـنازوسن . ار  وا  شتآ  هک  مدـناوخ  ینوسفا  نم  تفگ : موق  نآ  نارورـس  زا  یکی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 

ماش هب  اج  نآ  زا  طول  هراس و  اـب  میهاربا  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  طول  سپ  دومرف : زین  مالّـسلا  هیلع  ماـما  شتخوس . دـیعلب و  ار  وا  دـمآ و  يو 
. درک ترجاهم 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ترجه  ناتساد 

هدوب ابر  « 1  » یثوک رهـش  رد  میهاربا  هاگداز  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : یخرک  دایز  وبا  نب  میهاربا  [ 560]
هراس مان  هب  شردام  و  دوب ، اج  نآ  یلاها  زا  شردپ  و  تسا ،

______________________________

(. يدابآزوریف . ) دنیوگیم یبر )  ) ابر یثوک  نآ  هب  هک  قارع  رد  تسا  ياهیرق  مان  یبوط ، نزو  رب  یثوک  ( 1)
421 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دادیم میب  هک  دوب  يربمایپ  جحال ، دندوب . جحال  نارتخد  ود ، ره  نیا  و  دندوب ، رهاوخ  ود  هیقر - ياهخـسن  رد  و  هقرو - مان  هب  طول  ردام  اب 
يادخ ات  دوب  هدیرفآ  تسیزیم  تشرـس  نآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ییادـخ  كاپ  ترطف  رب  یناوج  رد  میهاربا  تشادـن . تلاسر  ماقم  یلو 
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هلگ هراـس  تفرگ . ینز  هب  ار  دوخ  هدازهلاـخ  جـحال ، رتخد  هراـس  وا  دـیزگرب و  ار  وا  درک و  يربـهر  دوخ  نید  هب  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و 
رد و  دـش ، رادهدـهع  ار  اهنآ  هدارا  يو  تشاذـگ و  میهاربا  رایتخا  رد  تشاد  هچنآ  ره  و  تشاد ، یبوخ  عضو  رایـسب و  ياـهنیمز  ناوارف و 

. دشاب مالّسلا  هیلع  میهاربا  زا  رتهب  شیگدنز  هک  دوبن  یسک  ابر  یثوک  نیمزرس  رد  هک  ییاج  ات  تفای  شرتسگ  وا  تعارز  همر و  هجیتن ،
مزیه دندنک و  وا  يارب  یلادوگ  دندنکفا و  نادنز  هب  دندرک و  دـنب  رد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دورمن  تسکـش ، ار  دورمن  ياهتب  میهاربا  نوچ 

هب دندنکفا  نآ  رد  ار  وا  نوچ  و  دوش ، هدنازوس  ات  دـش  هدـنکفا  شتآ  نآ  رد  میهاربا  دـنتخورفا و  وا  يارب  شتآ  دـنتخیر و  نآ  رد  ناوارف 
هدیهر مه  دنب  زا  هک  تمالـس  هب  دندید  ار  میهاربا  دندیـشک  يدوگ  نادـب  رـس  نوچ  دـش . شوماخ  شتآ  ات  دـندرک  ربص  دـنتفر و  يرانک 

میهاربا دننک . هرداصم  ار  شلاوما  اههمر و  و  دننارب ، يو  نیمزرـس  زا  ار  وا  داد  نامرف  دورمن  دـنداد . دورمن  هب  ار  وا  لاح  شرازگ  و  تسا ،
زا هچنآ  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قح  دیناتـسیم  ارم  لاوما  هلگ و  امـش  رگا  تفگ : تخادرپ و  همکاحم  هلداجم و  هب  اهنآ  اب  هراـب  نیا  رد 

ار هچ  ره  هک  داد  مکح  میهاربا  هیلع  وا  دندرب و  دورمن  یضاق  دزن  يوعد  و  دینادرگزاب . نم  هب  تسا  هدش  يرپس  امش  نیمزرس  رد  نم  رمع 
يرپس اهنآ  نیمزرـس  رد  میهاربا  رمع  زا  هچنآ  هک  درک  مکح  دورمن  ناسک  هب  و  دـنادرگ ، زاب  ناـشیا  هب  هدروآ  فک  هب  اـهنآ  نیمزرـس  رد 

: هک داد  روتسد  دورمن  دندناسر . دورمن  یهاگآ  هب  ار  مکح  نیا  و  دننادرگزاب ، ودب  هدش 
یهاـبت هب  ار  امـش  نید  دـنامب  امـش  نیمزرـس  رد  وا  رگا  تفگ : دورمن  شدـننارب . اـج  نآ  زا  دـنهدب و  میهاربا  هب  دراد  لاـم  همر و  هـچ  ره 

. دناسریم ررض  ناتنایادخب  دناشکیم و 
ادج وا  زا  طول  و  دش ، نوریب  طول  هارمه  هب  میهاربا  و  دـندنار ، ماش  يوس  هب  دوخ  نیمزرـس  زا  مالّـسلا  هیلع  طول  هارمه  هب  ار  میهاربا  نانآ 
تیب وا  دوصقم  دـیامن . هر  ارم  وا  موریم و  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  اـنامه  تفگ : اـهنآ  هب  میهاربا  دوب . اـهنآ  هارمه  مه  هراـس  دـشیمن و 

. دوب سدقملا 
422 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

داهن نآ  نایم  رد  ار  وا  تخاس و  وا  يارب  یقودنـص ]  ] یتوبات تشاد  هراس  يارب  هک  یتریغ  ببـس  هب  تشادرب و  ار  دوخ  لام  هلگ و  میهاربا 
هدیمان هرارع »  » هک دیسر  یطبق  يدرم  نیمزرـس  ورملق  هب  و  دش ، نوریب  دورمن  تموکح  هدودحم  زا  ات  تفر  میهاربا  دز . نآ  رب  لفق  دنچ  و 

نوـچ و  درادرب ، كرمگ  دراد  ار  هـچنآ  مـهد  کـی  اــت  تـفرگ  ار  وا  هار  رــس  یچکرمگ  دروـخرب ، نآ  یچکرمگ  هـب  نوـچ  و  دــشیم .
نآ تفگ : میهاربا  مینک . کی  هد  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  ات  دییاشگب  ار  توبات  رد  تفگ : دوب  هراس  هاگناهن  هک  دیـسر  توبات  هب  یچکرمگ 
هب ار  میهاربا  و  دوش ، زاب  دیاب  ریزگان  تفگ : یچکرمگ  منکن . زاب  ار  نآ  نم  و  ناتسب ، ار  نآ  زا  کی  هد  نک و  باسح  الط  هرقن و  زا  رپ  ار 
وت اب  نز  نیا  تفگ : یچکرمگ  دوب  لامج  نسح و  هب  فوصوم  دش و  رادیدپ  قودنص  نایم  زا  هراس  نوچ  تشاداو . قودنص  رد  ندوشگ 

؟ ياهتخاس ناهنپ  ار  وا  ارچ  تفگ : یچکرمگ  تسا . نم  هلاخ  رتخد  رسمه و  نز  نیا  تفگ : میهاربا  دراد ؟ یتبسن  هچ 
یهاگآ هب  ار  وناب  نیا  وت و  عضو  ات  يورب  اج  نیا  زا  وت  مراذگیمن  نم  تفگ : یچکرمگ  دنیبب . ار  وا  یـسک  متـساوخیمن  تفگ : میهاربا 

. مناسرب هاشداپ 
وا دزن  ار  هراس  قودنص  ات  داتسرف  یکیپ  دوخ  شیپ  زا  هاشداپ  داد . شرازگ  هاشداپ  هب  داتسرف و  یکیپ  یچکرمگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

دندناسر و هاشداپ  یهاگآ  هب  مه  ار  نیا  موشن . ادج  وا  زا  مراد  ندب  رد  ناج  ات  نم  دومرف : میهاربا  دندمآ . قودنص  ندرب  يارب  اهنآ  دنرب .
. دندیناسر هاشداپ  دزن  ات  دندرب  ار  همه  تشاد  هچ  ره  قودنص و  اب  ار  میهاربا  دنروایب . قودنص  نآ  اب  مه  ار  میهاربا  دوخ  هک  داد  خساپ  وا 

مراد هچ  ره  نم  و  تسا ، نآ  نایم  رد  نم  هدازهلاخ  رسمه و  هاشداپ ! يا  تفگ : میهاربا  نک . زاب  ار  قودنـص  نیا  تفگ : میهاربا  هب  هاشداپ 
هب هاـشداپ  مشچ  اـت  و  دوـشگ ، ار  نآ  برد  میهاربا  دـیاشگب . ار  نآ  برد  اـت  تشاداو  ار  میهاربا  روزب  هاـشداپ  مهدیم . وـت  هب  وا  يازا  رد 

عضو نیا  ندید  ناوت  میهاربا  درب . تسد  هراس  يوس  هب  دش و  هریچ  شدرخ  رب  شتهافس  دنک و  يراد  نتشیوخ  تسناوتن  داتفا  هراس  هرهچ 
: تفگ تفاتب و  اهنآ  زا  دوخ  يور  تشادن و  ار 
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هن دیـسر  هراس  هب  هن  تشگ و  کشخ  وا  تسد  دش و  تباجا  میهاربا  ياعد  نک . هاتوک  نم  هلاخ  رتخد  رـسمه و  زا  ار  وا  تسد  ایادخ ! راب 
هاشداپ دنادرگرب . دوخ  يوس  هب  تسناوت 

423 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
تـسوا درادیمن و  شوخ  ار  مارح  تسا و  دـنمتریغ  نم  دوبعم  یتـسار  يرآ ، تفگ : میهاربا  درک ؟ نینچ  نم  اـب  هک  تسوت  دوبعم  تفگ :

ار وت  ياـعد  رگا  و  دـنادرگزاب ، نم  هب  ار  متـسد  هاوخب  تدوـبعم  زا  تفگ : درک و  میهاربا  هب  ور  هاـشداپ  هدـش . عناـم  مارح  وـت و  ناـیم  هک 
نم مرح  زا  ات  نادرگ  زاب  ار  شتـسد  ادوبعم ! تفگ : ادـخ  هاگرد  هب  میهاربا  منکن . یـضّرعت  وا  هب  میوشب و  تسد  هراس  زا  نم  درک  تباـجا 

تـسد تخادنا و  هراس  هب  مشچ  زاب  دـینادرگزاب و  وا  هب  ار  هاشداپ  نآ  تسد  ّلج  ّزع و  يادـخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنک . يراددوخ 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  راد . زاب  وا  زا  ار  يو  تسد  ایادـخ ! راب  تفگ : تفاترب و  يور  تریغ  زا  میهاربا  و  درک ، زارد  وا  يوس  هب  ار  دوخ 

وت هک  یتسارب  تسا و  دنمتریغ  تدوبعم  هک  تقیقحب  تفگ : درک و  میهاربا  هب  ور  هاشداپ  دیسرن . هراس  هب  دش و  کشخ  شتسد  رگید  راب 
. منکن نینچ  رگید  نم  دنادرگ  زاب  ارم  تسد  رگا  و  دنادرگزاب ، نم  هب  ار  متسد  هاوخب  تدوبعم  زا  يدنمتریغ . مه 

هک یهاوـخن  نم  زا  رگید  يدرک  زارد  تسد  مه  زاـب  رگا  هکنیا  طرـش  هب  دـهد  افـش  ار  وـت  هک  منکیم  شهاوـخ  وا  زا  نم  تفگ : میهاربا 
تسار رگا  ایادخ ! راب  درک : اعد  ادخ  هاگرد  هب  میهاربا  متفریذپ . ار  طرش  نیا  نم  بوخ ، رایـسب  تفگ : هاشداپ  مهاوخب . وا  زا  ار  وت  يافش 
میهاربا درک ، هدهاشم  ياهزجعم  نینچ  اب  ار  یتیریغ  نینچ  هاشداپ  نوچ  و  تشگزاب ، وا  تسد  سپ  نادرگ . زاب  وا  هب  ار  شتـسد  دـیوگیم 

هکنیا زا  یناـما  رد  وت  تفگ : وا  هب  درکیم و  زیهرپ  وا  زا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  تفرگ و  لد  رد  ساره  وا  زا  دـمآ و  دـنمجرا  وا  هاـگن  رد 
وگب تفگ : مـیهاربا  مراد . وـت  زا  یـشهاوخ  نـکیل  ورب ، یهاوـخ  اـج  ره  يراد  دوـخ  اـب  هـچ  ره  هارمه  هـب  مـنک . ضّرعت  تسوماـن  هـب  نـم 
ماما مرامگب . وا  يراکتمدـخ  هب  مراد  هک  ار  یطبق  دـنمدرخ  ابیز و  زینک  کی  یهدـب  هزاجا  نم  هب  ملیام  تفگ : هاشداپ  تسیچ ؟ تشهاوخ 
ردام هک  دوب  رجاه  نامه  وا  و  داد ، هراس  هب  ار  وا  دناوخارف و  ار  زینک  نآ  هاشداپ  داد و  هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دومرف : مالّسلا  هیلع 

. تسا لیعامسا 
كرابت و يادخ  تفریم . هار  شلابند  هب  وا  زا  ساره  مارتحا و  رس  زا  هاشداپ  و  داتفا ، هار  هب  تشادرب و  تشاد  هچ  ره  مالّسلا  هیلع  میهاربا 
ار وا  ورب و  هار  شرـس  تشپ  دوخ ، زادـنا و  وـلج  ار  وا  ورم و  هار  ّطلـست  اـب  راـّبج  درم  نیا  يوـلج  تسیاـب و  درک : یحو  میهاربا  هب  یلاـعت 

رامش مرتحم 
424 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

میهاربا رادرکدـب . ای  دـشاب  راکوکین  لاح  دـشاب  ییاورناـمرف  دـیاب  ریزگاـن  نیمز  يور  تسا و  رادروخرب  تردـق  زا  وا  اریز  راد ، گرزب  و 
وت مراد و  ساپ  وت  تبیه  ماقم و  مرادـب و  جرا  ار  وت  هک  درک  یحو  نم  هب  کنیا  مه  مدوبعم  اریز  ورب ، ولج  وت  دومرف : هاـشداپ  هب  داتـسیا و 

نینچ يرآ ، تفگ : میهاربا  تسا ؟ هدرک  یحو  نینچ  وـت  هب  تقیقحب  تفگ : هاـشداپ  مور . هار  وـت  یپ  رد  مارتـحا  رـس  زا  مزادـنا و  شیپ  ار 
. يدرک قیوشت  تدوخ  نید  هب  ارم  وت  تسا و  رابدرب  راوگرزب و  نابرهم ، وت  دوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : هاشداپ  هدرک . یحو 

ماش ياههّلحم  نیرتنییاپ  رد  ار  طول  دنیزگ و  لزنم  ماش  ياههّلحم  نیرتالاب  رد  ات  تفر  درک و  عادو  وا  اب  میهاربا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
هب وا  زا  دنوادخ  دیاش  شورفب  نم  هب  ار  رجاه  یلیام  رگا  تفگ : هراس  هب  دماین . ایند  هب  میهاربا  يارب  يدنزرف  دش و  رید  نوچ  و  داد . لزنم 

. دمآ ایند  هب  لیعامسا  تخیمآرد و  وا  اب  دیرخ و  هراس  زا  ار  رجاه  میهاربا  سپ  دشاب . ام  راگدای  هک  دنک  اطع  يدنزرف  نم 

نیرهاظتم زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاضران 

؟ يریگیمن ولج  رگید  درم  نیا  رازآ ]  ] زا ار  درم  ود  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم : نایبظ  نب  سنوی  [ 561]
؟ دننایک درم  ود  نآ  تسیک و  درم  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
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؟ يریگیمن ولج  رمع  نب  لّضفم  رازآ  زا  ار  هعاذج  نب  رماع  هدئاز و  نب  رجح  ایآ  متفگ :
هب متساوخ و  اهنآ  زا  مدرک و  توعد  اهنآ  زا  سپ  دندرکن ، نینچ  اهنآ  یلو  دنرادب  وا  زا  تسد  هک  متساوخ  اهنآ  زا  نم  سنوی ! يا  دومرف :
رد هّزع  ّریثک  ادخب  دزرماین . ار  ود  نآ  ادخ  دنتشادنرب ، تسد  مه  زاب  یلو  مدرک ، اضاقت  اهنآ  زا  یتجاح  نانوچ  ار  راک  نیا  متشون و  ناشیا 

یملع چیهیب  نم  هبوبحم  دیوگیم : هّزع  « 1  » ّریثک دننادیم . نم  رادتسود  ار  دوخ  هک  اج  نآ  تسا  هدوب  رتوگتـسار  اهنآ  زا  یتسود  راهظا 
دنگوس دوب . دهاوخن  شزرا  اب  نم  دزن  وا  تمارک  زا  هدنکآ  لمع  رگید  تروص ، نیا  رد  و  مرادن ، تسود  ار  وا  نم  هک  تسا  هدرک  نامگ 

نیا رگا  ادخب 
______________________________

. تسوا هقوشعم  مسا  ةّزع  و  تسا ، يرعاش  مسا  ّریثک  ( 1)
425 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

. دنتشادیم تسود  متشاد  تسود  نم  هک  مه  ار  نآ  اعطق  دنتشادیم  تسود  ارم  رفن  ود 
دجـسم رد  ییاههقلح  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم : دوب  وگتـسار  يدرم  هک  لّضفم  کیرـش  مساـق  [ 562]

دوخ رب  هدرپ  موشیم و  ناهن  موریم و  نم  اهنآ ، زا  ام  هن  دنیام و  زا  اهنآ  هن  ار ، دوخ  مه  دننکیم و  روهشم  ار  ام  مه  هک  دوشیم  لیکـشت 
هک سک  نآ  يارب  رگم  متـسین  ماما  نم  دنگوس  ادخب  ماما ، دنیوگیم : دردب . ار  ناشیا  هدرپ  ادخ  دـنردیم ، ار  ام  هدرپ  اهنآ  یلو  منکفایم 

؟ دننکفایمن ناشنابز  زا  ارم  مان  ارچ  دنزیوآیم ؟ نم  مان  هب  اهنیا  ارچ  متـسین . دـباتب  رـس  نم  نامرف  زا  هک  یـسک  ماما  یلو  درب  نامرف  نم  زا 
. درواین درگ  يارس  کی  رد  ار  اهنآ  نم و  راگدرورپ  دنگوس ، ادخب 

ردب گنج  زا  یناتساد 

اب ار  بلّطملا  دبع  نادنزرف  دندمآ و  ردب  گنج  هب  شیرق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حـیرذ  [ 563]
نب بلاط  دندناوخیم . زجر  یگمه  اهنآ  هک  یلاح  رد  دمآ  دراو  گنج  نادـیم  هب  زین  بلاط  وبا  نب  بلاط  دـندروآ  گنج  نادـیم  هب  دوخ 

هریچ و هاپـس  نآ  ربارب  رد  نایهاپـس ، نیا  زا  یهاپـس  ناـیم  رد  دـگنجب ، بلاـط  رگا  اراـگدرورپ ! دـناوخیم : زجر  نـینچ  زین  بـلطملا  دـبع 
سپ دـمآ ، دـهاوخ  هریچ  ام  رب  نیا  هنیآ  ره  تفگ : شیرق  ددرگن . هریچ  هک  یبولغم  و  رگتراغ ، هن  هد  رارق  تسا  هدـش  تراغ  هک  یبراـحم 

. دینادرگ شزاب 
. دوب هدش  ناملسم  ماگنه  نآ  رد  بلاط  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لاح  نابز 

هیلع هَّللا  یّلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ   ] مالّسلا اهیلع  همطاف  دومرف : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : لّضفم  نب  دّمحم  [ 564]
: تفگ تخاس و  بطاخم  ار  ربمایپ  دمآ و  هنیدم ]  ] دجسم ياهنوتس  زا  یکی  رانک  هب  مّلس ] هلآ و  و 

426 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
هدـش و منیب * ینیمز  میدادـب و  تسد  زا  وت  ام  دـشیم  لکـشم  همه  نیا  اجک  يدوب ز  وت  رگ  اههمهمه * وت و  گرم  زا  سپ  دوب  اـههصق 

دش مزال  نونک  وت  روضح  لتخم و  وت  موق 

هتوم گنج  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  ندش  هتشک  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یهاگآ 

[ هنیدم  ] دجسم رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  [ 565]
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دـید و نارفاـک  اـب  هتوم ]  ] دربـن نادـیم  رد  ار  بلاـط  یبا  نب  رفعج  اـت  تفر  ناـیم  زا  نآ  ياـهیتسپ  تسپ و  شرظن  رد  نیمز  ياهیدـنلب  دوب 
. تفرگ يدرد  ار  وا  لد  دش و  هتشک  رفعج  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دش ، هتشک  رفعج  هک  دومرف  هدهاشم 

نینح گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

هب نینح  گنج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  دیوگیم : حلاص  یبا  نالجع  [ 566]
. تشک ار  نت  لهچ  دوخ  تسد 

دروآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یبکرم  تایصوصخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یقارب  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  اـطع  نب  هَّللا  دـبع  [ 567]
مـشچ هرتسگ  هب  شماگ  و  تشاد ، رارق  شیاهاپ  يور  شیاهمـشچ  هتخیوآ و  شیاهـشوگ  دوب ، رتگرزب  غالا  زا  رتکچوک و  رطاـق  زا  دروآ 
هاتوک اهاپ  دـنلب و  اهتـسد  دـشیم  ریزارـس  نوچ  و  دـشیم ، دـنلب  شیاهاپ  هاتوک و  شیاهتـسد  دیـسریم  یهوک  هب  نوچ  و  دوب ، شزادـنا 

. تشاد لاب  ود  دوخ  رس  تشپ  زا  دوب و  هتخیر  شتسار  فرط  هب  هک  تشاد  يدنلب  لای  تشگیم .
427 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

تایآ یخرب  لیوأت  ریسفت و 

: یناوخیم هنوگچ  ار  هیآ  نیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : راتخم  نب  ضیف  [ 568]
تفلاخم یلو  دندوب ، يرادربنامرف  لاح  رد  دندوب  هدـنام  اج  هب  رفن  هس  نآ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  1 ؟»  » اوُفِّلُخ َنیِذَّلا  ِۀَثالَّثلا  یَلَع  َو 

ام رس  رب  دنتفگ : هکنآ  رگم  دندینشن  ار  یگنس  دروخرب  بسا و  مس  يادص  دنگوس  ادخب  هک  دنتـسه  وا  قیفر  ود  نامثع و  دوصقم  دندرک .
. دندرک حبص  ات  دنادرگ  هریچ  اهنآ  رب  ار  سرت  ادخ ، و  دنتخیر ،

َنُوِبئاَّتلا منکیم : تئارق  تسا  فورعم  هک  روـط  نیا  ار  هیآ  مدرک  ضرع  نم  هک : درک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ریـصب  وـبا  [ 569]
بئات و هک  نانمؤم  زا  ادخ  دومرف : دـش  شـسرپ  نآ  لیلد  نوچ  و  نیدـباعلا ، نیبئاّتلا  ناوخب  هن ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  «. 2  ... » َنوُِدباْعلا

فوصوم اب  قباطم  دیاب  بارعا  رظن  زا  هدمآ و  شیپ  هیآ  رد  هک  تسا  نانمؤم  تفـص  هلمج  نیا  ینعی   ] دیرخ ار  ناشلام  ناج و  دندوب  دباع 
[. دشاب ءای »  » اب دیاب  مه  نآ  تفص  هدمآ  نینمؤم »  » اج نآ  رد  نوچ  و  دشاب ، دوخ 

دقل دومرف : لزان  نینچ  ار  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  [ 570]
«. 3  » میحر فوؤر  نینمؤملاب  انیلع  صیرح  انتنع  ام  هیلع  زیزع  انسفنأ  نم  لوسر  انءاج 

ُهَّللا َلَْزنَأَف  دومرف ... : توالت  هنوگ  نیا  ار  هیآ  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  زا  لاّضف  نبا  [ 571]
«. 4  ... » اهْوََرت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  هلوسر  یلع  ُهَتَنیِکَس 

زین نآ  لوزن  مینکیم و  توالت  هنوگ  نیا  ار  نآ  ام  دومرف : تسا ؟ نینچ  هیآ  نیا  مدرک : ضرع 
______________________________

(. هیآ 118 هبوت / هروس  « ) دندنام اج  هب  هک  سک  هس  نآ  رب  و  ( » 1)
(. هیآ 112 هبوت / هروس  « ) ناگشیپ تدابع  ناگدننکهبوت و  ( » 2)

اب تسا و  هتـسبلد  امـش  هب  تخـس  دیآیم ، نارگ  وا  رب  دهدیم  جنر  ار  ام  هچنآ  ره  هک  دـش  ثوعبم  ام  رب  ام  دوخ  زا  يربمایپ  هنیآ  ره  ( » 3)
(. هیآ 128 هبوت / هروس  « ) تسا نابرهم  فوؤر و  نانمؤم 
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«. دینیبیمن ار  اهنآ  هک  دناسر  يرای  ینایهاپس  اب  ار  وا  داتسرف و  ورف  شلوسر  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  ( » 4)
(. هیآ 40 هبوت / هروس  )

428 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
. تسا هدوب  نینچ  نیا 

ٌِقئاض َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  هیآ : نیا  ریسفت  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دیوس  نب  راّمع  [ 572]
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دومرف : « 1  ... » ٌکَـلَم ُهَعَم  َءاـج  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  اوـُلوُقَی  ْنَأ  َكُرْدَـص  ِِهب 

و درک ، نینچ  وا  دنکفا و  يردارب  وت  نم و  نایم  هک  متـساوخ  میادخ  زا  نم  یلع ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دمآرد  دـیدق »  » نیمزرس
: دنتفگ شیرق  زا  رفن  ود  سپ  درک . نینچ  وا  دهد و  رارق  نم  نیشناج  ار  وت  هک  متساوخ  میادخ  زا 

شیادخ زا  دّمحم  ارچ  هتساوخ ، شیادخ  زا  دّمحم  هچنآ  زا  تسا  رتینتشاد  تسود  ام  دزن  هدیـسوپ  کشم  کی  رد  امرخ  عاص  کی  ادخب 
و ددرگ ، دنمتورث  رگناوت و  يرادـن ، ییاونیب و  نیا  زا  هک  تساوخن  یجنگ  ای  دـناسر  يرای  شنمـشد  رب  ار  وا  هک  درکن  تساوخرد  یکلم 

لزان ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  بیترت  نیدب  و  درک ، تباجا  شیادـخ  هکنآ  رگم  درکن  اعد  وا  هاگرد  هب  یلطاب  قح و  چـیه  يارب  هک  ادـخب 
. دومرف

َنُولازَی َو ال  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَـعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  هیآ : نیا  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : نانـس  نب  هَّللا  دـبع  [ 573]
درک ثوعبم  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دندوب و  تّما  کی  مدرم  همه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دندیسرپ . ار  « 2  ... » َکُّبَر َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتُْخم *

. دنک دنس  ذاّختا  ناشیا  زا  ات 
«3  ... » ًانْـسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  راگدرورپ ... : نخـس  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباـج  [ 574]

یتسود نیا  سپ  دنک ، يوریپ  ناشراثآ  زا  درادـب و  تسود  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نادـناخ  ءایـصوا  هک  ره  ینعی  دومرف :
یهلا نخس  نیا  موهفم  تسا  نیمه  و  دسرب ، مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  یتسود  هب  ات  دیازفیب  ار  هتشذگ  نانمؤم  ناربمایپ و  یتسود  وا  يارب 

______________________________

ای دوشیمن  لزان  وا  هب  یجنگ  ارچ  دنیوگب  هک  دوش  گنت  تاهنیـس  ینک و  اهر  دوشیم  یحو  وت  هب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یـضعب  دـیاش  ( » 1)
(. هیآ 12 دوه / هروس  « ) دیآیمن وا  هارمه  ياهتشرف 

هب تراگدرورپ  هک  یناسک  رگم  دوب  دـنهاوخ  فلتخم  هتـسویپ  یلو  درکیم  تّما  کـی  ار  مدرم  همه  تساوخیم  تراـگدرورپ  رگا  ( » 2)
(. هیآ 118 و 119 دوه / هروس  « ) درک تمحر  ناشیا 

(. هیآ 23 يروش / هروس  « ) مییازفیب نآ  رب  يایکین  مه  ام  دنک  یکین  راک  هک  ره  ( » 3)
429 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ْمُُکْتلَأَس ام  ُْلق  هک : راگدرورپ  نخس  نیا  موهفم  تسا  نیمه  و  دربیم ، تشهب  هب  ار  وا  ادخ  هک  «، 1  ... » اْهنِم ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  هک :
دیوش و يربهر  نآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  ناتدوخ  نآ  زا  متـساوخن  امـش  زا  ار  نآ  زج  هک  یتسود  نامه  دزم  ینعی  «، 2  ... » ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم 

ْمُُکلَئْسَأ ام  ُْلق  دومرف : دنراکنا  بیذکت و  لها  ناطیش و  ناتـسود  هک  ادخ  نانمـشد  هب  وس ، نآ  زا  و  دیبای . تاجن  زیخاتـسر  زور  باذع  زا 
ماگنه نیا  رد  دـیتسین . نآ  لها  هک  مهاوخب  يزیچ  امـش  زا  رگا  مشاـبن  وگروز  فّلکتم و  ینعی  «، 3  » َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  اـم  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع 
شیوخ تردـق  تحت  ار  ام  مامت  لاـس  تسیب  هک  تسین  سب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  اـیآ  دـنتفگ : رگید  کـی  هب  ناـقفانم 

: دنتفگ اذل  دنک و  راوس  ام  ندرگ  رب  مه  ار  دوخ  نادناخ  دهاوخیم  کنیا  و  هدناشک ،
دّمحم رگا  و  دـنک ، راوس  ام  ندرگرب  ار  شنادـناخ  دـهاوخیم  هتفاب و  دوخ  شیپ  زا  ار  نیا  تسا و  هدومرفن  لزاـن  دـنوادخ  ار  نخـس  نیا 
هرابود داد  میهاوخن  هزاجا  زگره  رگید  دناتس و  میهاوخ  شنادناخ  زا  ار  بصنم  نیا  ام  دریمب  ای  دوش و  هتشک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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هب دناهتفرگ  نادب  میمـصت  هدرک و  ناهنپ  دوخ  ياههنیـس  رد  اهنآ  زا  ار  هچنآ  ات  تساوخ  ّلج  ّزع و  يادـخ  و  دـتفیب . اهنآ  تسد  هب  تردـق 
یلَع ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَشَی  ْنِإَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دومرف : دناجنگب و  نآرق  شیوخ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  و  دنک ، نالعا  شربمغیپ 

ّزع و يادـخ  نآ  لابند  هب  و  ییاشگن ، بل  تنادـناخ  یتسود  تلیـضف و  هب  ات  مراد  زاـب  ار  یحو  مهاوخب  رگا  دـیامرفیم : و  «، 4  ... » َِکْبلَق
: دیامرفیم «. 5  » ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ۀـیالولا ] کتیب  لهال  قحلا  لوقی :  ] ِِهتاِملَِکب َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطاْبلا  ُهَّللا  ُحْـمَی  َو  دـیامرفیم ... : ّلـج 

ناهن شیوخ  ياههنیس  رد  تنادناخ  هب  تبسن  وت  زا  سپ  هک  یمتس  ینمشد و  نادب  تساناد ]  ] ینعی
______________________________

(. هیآ 89 لمن / هروس  « ) دراد نآ  زا  رتهب  یشاداپ  دروایب  کین  راک  هک  ره  ( » 1)
(. هیآ 47 أبس / هروس  « ) دشاب ناتدوخ  نآ  زا  متساوخ  امش  زا  دزم  هچنآ  ره  وگب  ( » 2)

(. هیآ 86 هروس ص / « ) متسین ناعّنصتم  زا  مهاوخن و  يدزم  امش  زا  نم  وگب  ( » 3)
(. هیآ 24 يروش / هروس  « ) دنزیم رهم  وت  لد  رب  دهاوخب  ادخ  رگا  دندنبیم ، غورد  ادخ  رب  هک  دنیوگیم  ای  ( » 4)

هب وا  تسا ] تیالو  نامه  وت  تیب  لها  يارب  قح  دیوگیم :  ] دنادرگیم تباث  ار  قح  دـنکیم و  وحم  ار  لطاب  دوخ  تاملک  هب  ادـخ  و  ( » 5)
(. هیآ 24 يروش / هروس  « ) تساناد درذگیم  اهلد  رد  هچ  ره 

430 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
ُْمْتنَأ َو  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَف  َأ  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اذـه  ْلَه  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  راگدرورپ ... : نخـس  نیا  دوصقم  تسا  نیمه  و  دـناهدرک ،

: هفیرش هیآ  نیا  ریسفت  رد  و  «. 1  » َنوُرِْصُبت
، دوش هتفرگ  شناج  هک  ماگنه  نآ  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  حور  ضبق  هب  دنگوس  دوصقم ، دومرف : « 2  » يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

يور زا  شنادناخ  نداد  يرترب  هراب  رد  وا  دیوگیم : ادخ  دومرف : « 3  » يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  يوَغ * ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  هیآ : هراـب  رد  و 
«. 4  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  دومرف : نآ  یپ  رد  اذل  دیوگیمن و  نخس  سوه  يوه و 

«، 5  » ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب  ُْرمَْألا  َیِـضَُقل  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق  دـیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ 
هکنیا ات  نم  ندرم  رد  امـش  ندرک  باتـش  زا  دیاهتـشاد  ناهن  ناتاههنیـس  رد  ار  هچنآ  ره  منک  نالعا  امـش  هب  هک  مدوب  رومأم  نم  رگا  ینعی 

ام ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  دومرف ... : دنوادخ  هک  دیدوبیم  یسک  نآ  دننام  امـش  سپ  دینک ...  متـس  منادناخ  هب  نم  زا  سپ 
ینکفا وترپ  نادب  دیشروخ  هچنانچ  دش  نشور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  هب  نیمز  هک : تسا  نینچ  دوصقم  هک  « 6  ... » َُهلْوَح

: ... دیامرفیم هک  اج  نآ  هدز  لثم  هام  هب  ار  وا  یحو  هدز و  لثم  دیشروخ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دنوادخ  سپ  دنکیم .
راتفگ نیا  و  «، 8  » َنوُِملْظُم ْمُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  و  «، 7  ... » ًارُون َرَمَْقلا  َو  ًءایِض  َسْمَّشلا  َلَعَج 

______________________________

« دینیبیم هکنیا  اب  دیوشیم  وداج  امـش  ایآ  تسامـش  لثم  يرـشب  زج  نیا  رگم  هک  دـنیوگیم  زار  یناهن  رد  دنرگمتـس  هک  یناسک  و  ( » 1)
(. هیآ 3 ءایبنا / هروس  )

(. هیآ 1 مجن / هروس  « ) دیآ دورف  هک  یماگنه  هراتس  هب  دنگوس  ( » 2)
(. هیآ 2 و 3 مجن / هروس  « ) دیوگیم نخس  سوه  يوه و  يور  زا  هن  امش و  قیفر  دشن  هارمگ  ( » 3)

(. هیآ 4 مجن / هروس  « ) تسا هدش  وا  هب  هک  ییحو  رگم  تسین  نیا  ( » 4)
(. هیآ 58 ماعنا / هروس  « ) دیسریم نایاپ  هب  راک  امش  نم و  نایم  دوب  نم  تسد  هب  دیبلطیم  باتش  نیدب  هک  ار  هچنآ  رگا  وگب : ( » 5)

(. هیآ 17 هرقب / هروس   ...« ) تخاس نشور  ار  ناشنوماریپ  نوچ  دنتخورفا ، یشتآ  هک  تسا  یناسک  نآ  لثم  ناشلثم ] ( » ] 6)
(. هیآ 5 سنوی / هروس  « ) تخاس رّونم  ار  هام  دیشخب و  غورف  ار  دیشروخ  ( » 7)
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(. هیآ 37 سی / هروس  « ) دنوریم ورف  یکیرات  رد  همه  میشکیمرب و  نآ  زا  ار  زور  هک  تسا  رگید  یتربع  ناشیارب  زین  بش  ( » 8)
431 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دناتـسب و ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ناج  ینعی  «، 1  » َنوُرِْـصُبی ٍتاـُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  هک ... : راـگدرورپ 
يدُْهلا ال َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ْنِإ  َو  هک : راگدرورپ  نخـس  نیا  موهفم  تسا  نیمه  و  دننیبیمن ، ار  شنادناخ  يرترب  رگید  دـمآ و  دـیدپ  یکیرات 

«. 2  » َنوُرِْصُبی ْمُه ال  َو  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهاَرت  َو  اوُعَمْسَی 
: ... هک تسا  یهلا  راـتفگ  ناـمه  نیا  درپـس و  دوـخ  ّیـصو  هب  دوـب  شدزن  هک  ار  یـشناد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  سپس 

َو َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  هک : راگدرورپ  نخـس  نیا  و  «، 3  » ٌدـیِجَم ٌدـیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر 
هیلع ماما  «. 5  ... » ٍۀَِّیبْرَغ َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ال  دیامرفیم ... : نآ  زا  سپ  و  «، 4  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ 

میهاربا شیک  رب  امش  دیرازگب . زامن  قرـشم  يوس  هب  هک  ینارـصن  هن  دیناوخب و  زامن  برغم  يوس  هب  هک  دیتسه  يدوهی  هن  دومرف : مالّـسلا 
رد و  «، 6  » َنیِکِرْـشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًاِملْـسُم  ًافِینَح  َناک  ْنِکل  َو  اِینارْـصَن  َو ال  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  دومرف : شاهراب  رد  دنوادخ  هک  دیتسه 

تسا کیدزن  دومرف : « 7  ... » ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  راگدرورپ ... : نخـس  نیا  هراب 
. دشاب هدشن  لزان  اهنآ  رب  هتشرف  زونه  هچ  رگا  دنوش  ایوگ  تّوبن  هب  هک 

______________________________

(. هیآ 17 هرقب / هروس  « ) دننیبیمن هک  درک  ناشیاهر  يایکیرات  رد  دناتسب و  ار  اهنآ  رون  دنوادخ  ( » 1)
(. هیآ 198 فارعا / هروس  « ) دننیبیمن هک  یلاح  رد  دنرگنیم  وت  هب  هک  ینیبیم  دننکیمن و  شوگ  یناوخب  ناشتیاده  هب  رگا  و  ( » 2)

(. هیآ 73 دوه / هروس  « ) تسا راوگرزب  یندوتس و  وا  داب . ینازرا  هناخ  نیا  لها  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ( » 3)
دنرگید و یخرب  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  یلـسن  دیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  انامه  ( » 4)

(. هیآ 33 و 34 نارمع / لآ  هروس  « ) تسا هاگآ  ياونش  دنوادخ 
(. هیآ 35 رون / هروس  « ) یبرغ هن  تسا و  یقرش  هن  ( » 5)

(. هیآ 67 نارمع / لآ  هروس  « ) دوبن ناکرشم  زا  ناملسم و  دوب  یفینح  نکیل  یحیسم ، هن  دوب  يدوهی  هن  میهاربا  ( » 6)
هار رون  نادب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادخ  رگید ، رون  رب  نوزفا  يرون  دـشاب ، هدیـسرن  نادـب  شتآ  دـنچ  ره  دـشخب  ینـشور  شنغور  ( » 7)

(. هیآ 35 رون / هروس  « ) دیامنیم
432 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

َنَّیَبَتَی یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  هفیرش : هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  وبا  [ 575]
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مدرک . شسرپ  « 1  ... » ُقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل 

ّزع دنوادخ  يورین  و  دنایامنیم . ناشیدب  ار  نانمـشد ] موجه  و   ] اهزرم تسکـش  قافآ  هراب  رد  و  دنایامنیم ، اهنآ  هب  ناشدوخ  رد  ار  خسم 
جورخ ینعی  دومرف : تسیچ ؟ ّقحلا ] ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح   ] هیآ هلابند  موهفم  مدرک : ضرع  دـننیبیم . ناشروشک  قافآ  ناشدوخ و  رد  ار  ّلـج  و 

. تفای دهاوخ  قّقحت  ریزگان  دننیبب و  ار  نآ  مدرم  هک  لج  ّزع و  دنوادخ  يوس  زا  تسا  قح  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  مئاق 

یماظن یگدامآ  تلیضف 

؟ تسا زور  دنچ  امـش  نایم  رد  شاب ] هدامآ  ای  یماظن  یگدامآ   ] طابر دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگیم : یفعج  هَّللا  دـبع  وبا  [ 576]
بکرم نآ  ات  دراد  هاگن  هدامآ  ام  يرای  يارب  ار  یبکرم  سک  ره  تسا . راگزور  نایاپ  ات  اـم  طاـبر  یلو  دومرف : زور . لـهچ  مدرک : ضرع 

شیپ هحلـسا  نآ  ات  دراد  هاگن  ام  يرای  يارب  ار  یحالـس  هک  ره  و  دراد ، شاداـپ  ادـخ  دزن  نآ ، نزو  نزو  نآ و  نزو  هزادـنا  هب  تسوا  دزن 
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ینب ربمایپ  نآ  لثم  امـش  ام و  لثم  اریز  دیزرون ، ییابیکـشان  راب  راهچ  راب و  هس  راب ، ود  راب ، کی  زا  امـش  دراد . شاداپ  نآ  نزومه  تسوا 
نآ دـناسر . مهاوخ  ناـتیرای  اـعطق  هک  ناوخب  ارف  مزر  يارب  ار  شیوخ  موـق  هک  دوـمرف : یحو  وا  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  لیئارـسا 

دندوب و هدز  يریشمش  هن  زونه  و  تشاد ، لیـسگ  نمـشد  يوس  هب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  اهاج  رگید  اههوک و  غیتس  زا  ار  دوخ  مدرم  ربمایپ 
ار دوخ  موق  هک  دومرف  یحو  ربمایپ  نآ  هب  دـنوادخ  هراـبود  دـندش . هدیـشک  تمیزه  هب  دـنتخیرگ و  نمـشد  ربارب  زا  یگمه  هک  ياهزین  هن 

. دناسر مهاوخ  يرای  ار  امش  نم  یتسارب  ناوخب ، ارف  مزر  يارب 
. دنتخیرگ هدیـشکن  ياهزین  هدزن و  راک  هب  يریـشمش  زونه  زین  راب  نیا  و  درب ، نمـشد  يوس  هب  درک و  عمج  ار  اهنآ  مود  راب  يارب  ربمایپ  نآ 

دومرف یحو  ربمایپ  نادب  دنوادخ  سپس 
______________________________

« تسا قح  وا  هک  دوش  راکـشآ  ناشیارب  ات  داد  میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ناشدوخ  دوجو  رد  قافآ و  رد  ار  دوخ  تردـق  تاـیآ  هک  ادوز  ( » 1)
(. هیآ 53 تلّصف / هروس  )

433 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
: دنتفگ ودب  اهنآ  درک و  توعد  ار  ناشیا  ربمایپ  نآ  دناسر . مهاوخ  ناتیرای  اعطق  نم  هک  ناوخب  ارف  نمـشد  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  موق  هک 

دنهد نت  نمـشد  اب  گنج  هب  دیاب  ای  اهنیا  هک  درک  یحو  ربمایپ  نادب  ّلج  ّزع و  يادخ  میتفاین . یگریچ  یلو  يداد  يزوریپ  هدـعو  ام  هب  وت 
ار اهنآ  سپ  خزود ، هب  نتفر  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  نمشد  اب  گنج  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دننیزگرب . دوخ  يارب  ار  خزود  شتآ  ای  و 
و دروآ ، نمشد  ییورایور  هب  ار  ناشیا  ربمایپ  نآ  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  ردب  لها  هرامـش  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دناوخارف و  زیتس  يارب 

. تخاس ناشیا  هرهب  ار  حتف  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دندوب  هدیشکن  ياهزین  هدزن و  راک  هب  يریشمش  زونه  راب  نیا 

ماکز دئاوف 

نامرد ماکز  زا  ار  دوخ  هک  دوب  نانچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  دننک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 577]
. دنک کشخ  ار  يرامیب  نآ  هشیر  دوش  ماکز  نوچ  دراد و  هروخ  يرامیب  زا  یگر  هکنآ  رگم  تسین  سک  چیه  دومرفیم : درکیمن و 

زا تسا  يرکشل  ماکز  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  [ 578]
. دربب نایم  زا  ار  نآ  ات  درادیم  لیسگ  درد  يرامیب و  يوس  هب  ار  نآ  هک  ّلج  ّزع و  دنوادخ  نایرکشل 

مدآ نادنزرف  زا  کی  چیه  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  زین  و  [ 579]
هک تسا  نت  رد  یگر  دنکیم و  کیرحت  ار  هروخ  يرامیب  هک  تسا  رس  رد  یگر  دراد : رارق  گر  ود  وا  رد  هکنآ  زج  تسین  مالّسلا  هیلع 
نآ ات  دزاس  ّطلـسم  نآ  رب  ار  ماکز  ّلج  ّزع و  يادـخ  دوش  کیرحت  تسا  رـس  رد  هک  یگر  نآ  نوچ  و  دـنک ، کیرحت  ار  یـسیپ  يراـمیب 

يدرد نآ  ات  دـنک  ّطلـسم  نآ  رب  ار  اهلمد  دـنوادخ  دوش  کـیرحت  تسا  نت  رد  هک  یگر  نآ  نوچ  و  دزیر ، نوریب  تسا  نآ  رد  هک  يدرد 
هب ار  ّلج  ّزع و  يادـخ  دـیاب  دـید ، دوخ  نت  رد  ییاهلمد  دـش و  التبم  ماکز  هب  امـش  زا  يدرف  ناـمز  ره  اذـل  درآ و  نوریب  تسا  نآ  رد  هک 

. تسا رس  يدایز  ياهتبوطر  نامه  ماکز  دومرف : زین  و  درازگ ، ساپس  یتسردنت  ببس 
434 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مشچ درد  نامرد 

هب مالّسلا  هیلع  ترضح  دیلانیم . درد  مشچ  زا  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش  هک  دنکیم  تیاور  يدرم  [ 580]
. تفای دوبهب  درک و  هدافتسا  اهوراد  نیا  زا  درم  نآ  ّرم ؟ روفاک و  ربص ، یلفاغ : وراد  هس  نیا  زا  ارچ  دومرف : وا 

( یفاکلاهضور همجرت   ) یفاک www.Ghaemiyeh.comتشهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


دید فعض  نامرد 

. دنیبیم هزوک  کی  هزادنا  هب  ار  هراتـس  هک  میراد  يرتخد  ام  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : حـلاص  نب  لیمج  [ 581]
. دنیبیم هناد  کی  هزادنا  هب  ار  نآ  کنیا  و  يرآ ، دومرف :

مشچ ام  شکب و  وا  مشچ  هب  ربارب  رادقم  اب  نک و  همرس  ار  روفاک  ّرم و  ربص و  دومرف : هدش . فیعـض  شمـشچ  تسا ] نینچ   ] مدرک ضرع 
. داتفا دیفم  وا  يارب  میدیشک و  همرس  نادب  وا 

مشچ يدیفس  نامرد 

وا يارب  ياهتـسب  هک  مدوب  یقیناود ] روصنم   ] رفعج وـبا  دزن  دوـمرف : هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ضیف  نب  دّـمحم  [ 582]
: متفگ تسیچ ؟ نیا  ینادیم  هَّللا ! دبع  ابا  يا  تفگ : دروآ و  نوریب  يزیچ  نآ  زا  سپـس  درک . نآ  رد  یهاگن  دوشگ و  ار  نآ  وا  دـندروآ .
؟ تسیچ نآ  متفگ : دـشابیم . تسا ) دـمحم  زا  دـیدرت   ) هنبط ای  هجنط  زا  اقیرفآ  يوس  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : روصنم  تسیچ ؟

دیآیم دیدپ  مشچ  رد  هک  يدیفـس  يارب  ددرگیم و  دمجنم  دکچیم و  نآ  زا  هرطق  دنچ  لاس  ره  هک  تسا  یهوک  اج  نآ  رد  داد : خساپ 
رگا و  مراد ، ییانـشآ  نآ  اب  نم  يرآ ، متفگ : دوریم . نایم  زا  يدیفـس  ادـخ  نذا  هب  تسا و  دـیفم  دنـشک  مشچ  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد 
نیا متفگ : تسیچ ؟ شتـشذگرس  دیـسرپ  یلو  دیـسرپن ، ار  هوک  نآ  مان  نم  زا  وا  میوگ . زاب  وت  هب  ار  شتـشذگرس  هوک و  نآ  مان  یهاوخب 

يادـخ تدابع  هب  اج  نآ  رد  دـش و  هدـنهانپ  هوک  نادـب  درک و  رارف  دوخ  مدرم  ساره  زا  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یکی  هک  تسا  یهوک 
نآ رب  هوک  نیا  و  دنتشک ، ار  وا  دنتفر و  اج  نادب  سپ  دندش  هاگآ  شیاج  زا  مدرم  تخادرپ .

435 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
لباـق ریغ  دـشوجیم و  نآ  زا  بآ  زور  بش و  هک  تسا  ياهمـشچ  هوـک  يوـس  نآ  رد  و  تسوا ، هـیرگ  زا  هرطق  نـیا  و  دـیرگیم ، ربماـیپ 

. تسا یسرتسد 

رس درد  مشچ و  درد  نامرد 

نم هب  دوخ  شیپ  زا  هعجارم  نودـب  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  تفگ : دوب  باذـع  رد  مشچ  درد  زا  هک  نیطقی  نب  یلع  هتـسباو  میلـس ، [ 583]
بایسآ ار  ود  ره  نیا  و  زج ، کی  يرطوقسا  ربص  ءزج ، کی  یحابر  روفاک  يریگیمن : هرهب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  همرـس  زا  ارچ  تشون :

زا ار  نآ  دروآ و  نییاپ  تسا  رـس  رد  يدرد  ره  ات  شک  مشچ  هب  راب  کی  یهام  گنـس  همرـس  دـننام  نارذـگب و  ریرح  ياهچراپ  زا  نک و 
. درب نوریب  ندب 

لیئارسا ینب  دباع  ناتساد 

درگ هدشن و  هدولآ  ایند  هب  زگره  هک  دوب  يدباع  درم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [ 584]
نیا ندرک  هارمگ  ناوت  امش  زا  کی  مادک  تفگ : ناشیدب  وا  دندش . عمج  وا  درگ  شنایهاپـس  همه  هک  دز  یتوس  ناطیـش  دوب . هتـشگن  نآ 

؟ دراد ار  صخش 
: تفگ ناطیش  اهنز . هار  زا  داد : خساپ  يوریم ؟ شغارس  هب  هار  هچ  زا  تفگ : نم . تفگ : یکی 

هار زا  تـفگ : يزاـس ؟ شهارمگ  هار  هـچ  زا  وـت  دیــسرپ : نـم . تـفگ : يرگید  هدومزاـین . ار  ناـنز  وا  نوـچ  ییآیمنرب ، وا  هدـهع  زا  وـت 
. منکیم هارمگ  ار  وا  نم  تفگ : یموس  تسین . اـهنیا  لـها  وا  اریز  یتسین ، راـک  نیا  لـها  مه  وت  تفگ : ودـب  ینارذگـشوخ . يراـسگیم و 
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؟ هنوگچ دیسرپ :
نآ دیزاغآ . زامن  دـیزگرب و  ار  ییاج  وا  ربارب  رد  دـمایب و  کناطیـش  یتسه . وا  فیرح  وت  هک  ورب  تفگ : ناطیـش  ریخ . راک  هار  زا  تفگ :
رد ار  دوخ  هک  دـباع  درم  نآ  درکیم . تحارتسا  هن  دـیباوخیم و  هن  کناطیـش  یلو  درکیم  تحارتسا  دـیباوخیم و  هک  دوب  ناـنچ  دـباع 

همه نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : ودب  تفر و  کناطیـش  نآ  دزن  تشادنپیم ، درخ  ار  دوخ  تدابع  دـیدیم و  زیچان  وا  ربارب 
نم ادخ ! هدنب  يا  تفگ : دیسرپ ، هک  موس  راب  ات  دادن ، یخساپ  مه  زاب  دیسرپ . مود  راب  دادن . یخساپ  وا  تسا ؟ هدیشخب  ورین  ندناوخ  زامن 

ماهدرک یهانگ 
436 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مه نم  هب  ار  هانگ  نآ  تفگ : دباع  درم  موشیم . دنمناوت  ندناوخ ، زامن  هب  مروآیم  رطاخ  هب  ار  هانگ  نآ  هاگ  ره  و  ماهدومن ، هبوت  نآ  زا  و 
غارـس ورب و  رهـش  هب  تفگ : ودـب  کناطیـش  موش . دـنمناوت  زامن  ندـناوخرب  هجیتن  رد  منک و  هبوت  نآ  یپ  رد  مدرگ و  نآ  بکترم  اـت  وگب 

اب نم  مروآ ؟ تسد  هب  اجک  زا  ار  مهرد  ود  تفگ : دـباع  ریگرب . دوخ  ماـک  زیوآرد و  وا  اـب  هدـب و  وا  هب  مهرد  ود  ریگب و  ار  یپسور  نـالف 
نآ رد  هک  دوخ  سابل  هماج و  نامه  اب  تساخرب و  دباع  داد . وا  هب  دروآ و  نوریب  مهرد  ود  دوخ  ياپ  ریز  زا  ناطیش  مرادن . ییانشآ  مهرد 
هب نداد  دنپ  يارب  دندرب  نامگ  دندرک و  ییامنهار  نز  نآ  هناخ  هب  ار  وا  مدرم  دش . ایوج  نز  نآ  هناخ  زا  دش و  رهش  دراو  درکیم  تدابع 

تفر دوخ  قاتا  نورد  هب  تساخرب و  نز  زیخرب . تفگ : تخادنا و  وا  شیپ  ار  مهرد  ود  تفر و  نز  نآ  رانک  هب  دباع  تسا . هدمآ  نز  نآ 
. وش لخاد  تفگ : دباع  درم  هب  و 

نم دزن  عضو  نیا  اب  یـسک  الومعم  هک  ياهدـمآ  نم  هناخ  هب  یلیامـش  لکـش و  اب  وت  درم ! يا  تفگ : وا  هب  نز  نآ  تفر . نوردـنا  هب  دـباع 
رتناسآ هانگ  كرت  ادخ ! هدنب  يا  تفگ : نز  تفگزاب . نز  نآ  يارب  ار  دوخ  تشذگرس  دباع  وگب . نم  يارب  ار  دوخ  لاح  حرـش  دیآیمن .

وت رظن  رد  هک  هدوب  ناطیـش  سک  نآ  هک  دسریم  رظن  هب  دـتفا ، هتفریذـپ  شاهبوت  دـنک  هبوت  هک  ره  هک  تسین  نانچ  تسا و  ندرک  هبوت  زا 
حبـص نوچ  و  درک ، یهت  هقرخ  بش  نامه  نز  نآ  تشگزاب و  دباع  دـید . یهاوخن  ار  یـسک  رگید  هک  درگزاب  نونکا  تسا ، هتفای  مّسجت 

دنتفر و ورف  دیدرت  رد  همه  مدرم  تسا . تشهب  لها  زا  وا  هک  دیوش  رضاح  نز  نالف  هزانج  رـس  رب  هدش : هتـشون  شاهناخ  رد  رب  دندید  دش 
زج هک   ) نامز نآ  ربمایپ  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  دندرپسن . كاخ  هب  ار  شاهزانج  زور  هس  ات  دندوب  هتفای  وا  راک  رد  هک  یلد  ود  نامه  رطاخ  هب 

زامن وا  رب  وگب : مدرم  هب  ناوخب و  زامن  نآ  رب  ورب و  نز  نالف  هزانج  رـس  رب  دومرف : یحو  مرادـن ) غارـس  ار  رگید  یـسک  نارمع  نب  یـسوم 
. تشاد زاب  ندرک  هانگ  زا  ارم  هدنب  نالف  نوچ  مدرک ، بجاو  وا  رب  ار  تشهب  مدیزرمآ و  ار  وا  نم  هک  دنرازگ 

ادگ دباع و  درم  ناتساد 

يدباع درم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  [ 585]
437 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ار وا  یجرخ  هـک  تـشاد  ینز  ددرگ . شبیــصن  نآ  زا  ياهرهب  هـک  دروآیمن  يور  يزیچ  هـب  دوــب و  هرهبیب  يزور  قزر و  زا  هــک  دوــب 
ودب هتشر  هبنپ  زا  كود  کی  تفر و  نز  نآ  دندنام . هنـسرگ  ود  ره  هک  دیـسر  يزور  و  دنامن ، یلام  زین  نز  نآ  دزن  هکنیا  ات  تخادرپیم 

: تفگ وا  هب  داد و 
لیطعت ار  رازاب  درب . رازاب  هب  شورف  يارب  تشادرب و  ار  خن  كود  درم  نآ  میروخب . ات  رخب  يزیچ  شورفب و  ار  نیا  مرادـن ، يزیچ  نیا  زج 

رـس و هب  بآ  يردق  مریگب و  ییوضو  مورب . بآ  رانک  تسا  بوخ  تفگ : دوخ  اب  دندوب . هتفر  هدیچرب و  ار  دوخ  طاسب  اهرادیرخ  تفای و 
یهام هتخادـنا و  ایرد  هب  ار  دوخ  روت  هک  دـید  ار  يریگیهام  اج  نآ  رد  دـمآ . ایرد  رانک  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  مدرگزاب . منزب و  متروص 

نیا تفگ : ودب  دباع  دوب . هدش  هدـیدنگ  تسـس و  وا  دزن  زور ، دـنچ  زا  سپ  هک  دوب  هدـنامن  نآ  رد  هدـیدنگ  یهام  کی  زج  دوب و  هتفرگ 
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. يرب هرهب  نآ  زا  دوخ  روت  يارب  ات  مهدیم  وت  هب  ار  خن  كود  نیا  ضوع ، رد  نم  شورفب و  نم  هب  ار  یهام 
نز دـناسر . شنز  یهاگآ  هب  ار  نایرج  دروآ و  هناخ  هب  ار  یهام  وا  داد . وا  لیوحت  ار  كود  دناتـس و  ار  یهام  دـباع  تفریذـپ و  ریگیهام 

ار ّرد  نآ  درک و  ربخ  ار  شرهوش  تفای ، شمکـش  رد  ییاهبنارگ  ّرد  دیرد  ار  شمکـش  هک  نیمه  دنک . شاهدامآ  هک  تفرگ  ار  یهام  نآ 
رد داهن . لزنم  رد  ار  اهلوپ  تشگرب و  هناخ  هب  تخورف و  مهرد  رازه  تسیب  هب  درب و  رازاـب  هب  تشادرب و  ار  ّرد  نآ  دـباع  داد . ناـشن  وا  هب 
مه اونیب  نیکـسم  نیا  هب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  هناخ ! لها  يا  تفگ : دـیبوک و  ار  برد  دـمآ و  هناـخ  برد  هب  ییادـگ  ماـگنه  نیا 

. دیهدب ياهقدص 
ار یکی  لـئاس  رادرب . ار  هسیک  ود  نیا  زا  یکی  تفگ : ودـب  دـباع  دـش و  هناـخ  دراو  لـئاس  اـیب . هناـخ  نورد  هب  تفگ : لـئاس  هب  دـباع  درم 
تشگزاـب و لـئاس  هک  دیـشکن  یلوط  تفر . ناـمتورث  زا  یمین  میاهدـشرگناوت  اـم  هک  کـنیا  هَّللا ، ناحبـس  تفگ : شنز  تفر . تشادرب و 

نم یتسارب  داب ، وت  ياراوگ  هک  روخب  تفگ : داـهن و  دوخ  ياـج  هب  ار  هسیک  دـش و  دراو  لـئاس  دـییامرفب . تفگ : دـباع  درم  دز ، ار  برد 
دزن زا  و  تفای ، يرازگـساپس  درم  ار  وت  سپ  دیامزایب  ار  وت  هک  دوب  هدرک  هدارا  تراگدرورپ  مدوب و  وت  راگدرورپ  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف 

. تفر دباع 
438 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

لطاب جاور  نارود  رد  نینمؤم  فئاظو  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ياهبطخ 

يرگید دنس  هب  نارگید  و  دومرف ، داریا  ار  هبطخ  نیا  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دوخ  دادجا  زا  نیـسح  نب  دّمحم  [ 586]
: دومرف راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  ماما  دومرف . نایب  راق  يذ  رد  ار  نآ  هک  دناهدرک  تیاور 

هب ناگدنب  شتسرپ  زا  ار  دوخ  ناگدنب  ات  دومرف ، ثوعبم  قحب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  یلاعت  كرابت و  يادخ  انامه  دعب ، اّما 
تحت زا  دـناشک و  دوخ  يرادربنامرف  هب  شناگدـنب  يرادربنامرف  زا  درآرب و  دوخ  نامیپ  هب  شناگدـنب  ناـمیپ  زا  دروآرد و  دوخ  شتـسرپ 
شنذا هب  ادخ ، يوس  هب  هدننکتوعد  هدـنهدرادشه ، ناسر و  هدژم  ار  ربمایپ  نآ  و  دروآ ، دوخ  یتسرپرـس  تحت  رد  شناگدـنب  یتسرپرس 

. دوب میب  رذع و  يرارقرب  ببس  هب  هک  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  داد  رارق  نازورف  یغارچ 
اب تخاس و  ادج  نارگید  نانخس  زا  ار  نآ  هک  یناقرف  اب  دومن و  راوتسا  ار  اهنآ  لیـصفت  حرـش و  درک و  نایب  بوخ  ار  اهنآ  هک  یماکحا  اب 

دننک و فارتعا  دندوب  شرکنم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنسانشب و  ار  شیوخ  هتخانـشان  راگدرورپ  اههدنب  ات  دومن  نایب  نایع و  ار  نآ  هک  ینآرق 
. دنیآرب وا  تابثا  ددص  رد  راکنا ، زا  سپ 

. دننیبب ار  وا  رس  مشچ  هب  هکنآیب  درک  یّلجت  اهنآ  رب  دوخ  باتک  رد  ناحبس  دنوادخ 
ار شتردق  و  دراد ، تشذگ  هنوگچ  هک  دومن  ناشیدب  ار  دوخ  تشذگ  تسا و  بیکش  اب  هنوگچ  هک  داد  ناشن  اهنادب  ار  شیوخ  يرابدرب 
ار دیحوت  ياههناشن  تایآ و  هنوگچ  هک  دنامهف  اهنآ  هب  و  داد ، ناشرادـشه  شیوخ  تبیه  زا  دراد و  تردـق  هنوگچ  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب 

ورد تخـس  ياهرفیک  ساد  هب  ار  ناگدشرود  و  درب ، نایم  زا  نارگ  ياههجنکـش  اب  ار ، نامرفان  ناگتفر  نایم  زا  هنوگچ  هدیـشخب و  یتسه 
دـننک و مکح  هنوگچ  هک  دومن  ناشیدـب  ار  دوخ  مکح  و  هدیـشخب ، ناشیاطع  هدرک و  ییامنهار  هداد و  يزور  ار  ناگدـنب  ناسچ  و  درک ،

. دننیبب تسا و  یندینش  هچنآ  دنونشب  ات  دنزرو  بیکش  هنوگچ 
يدوزب هک  دینادب  سپ  تخیگنارب ، روظنم  نیدب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لج ، ّزع و  يادخ  سپ 

439 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
یلاعت و يادـخ  رب  غورد  زا  رتنوزف  لطاب و  زا  رتراکـشآ  قح و  زا  رتهدیـشوپ  يزیچ  راـگزور  نآ  رد  هک  دـیایب  امـش  رب  یناـمز  نم  زا  سپ 

دیاـب هک  هنوگ  نآ  رگا  تسادـخ  باـتک  ـالاک  نیرتشزرایب  راـگزور  نآ  مدرم  ناـیم  رد  و  تسین ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شلوسر 
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ناگدنب و نایم  رد  دبای . رییغت  فیرحت و  دوخ  ياج  زا  شتایآ  رگا  تسین  ادخ  باتک  نامه  زا  رتيرتشم  رپ  ییالاک  چیه  و  دوش ، هدـناوخ 
نآ رد  تسین . بولطم  رتشیب  رکنم ، زا  مه  يزیچ  و  دـشابیمن ، راکنا  دروم  رتشیب  فورعم  زا  يزیچ  راـگزور  نآ  رد  اهرهـش  ناـیم  رد  مه 

دنزادنا و رس  تشپ  ار  نآرق  نانادنآرق ، اریز  تسین ، یهارمگ  تقو  هب  یبایهار  زا  رتریگناج ، يرفیک  چیه  رتدب و  ياهزره  راک  چیه  نامز 
دنرب ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  ار  هویـش  نیا  و  دناشک ، دوخ  یپ  رد  ار  ناشیا  یناسفن  تایّنمت  هکنآ  ات  دنهن  نایـسن  قاط  رد  ار  نآ  شناظفاح ،

هک تسا  نامز  نیا  رد  دنـشاب . هتـشادن  یلیامت  نادب  دنـشورفب و  یمک  ياهب  هب  ار  نآ  دننز و  نآرق  فیرحت  ریـسفت و  هب  تسد  غورد  هب  و 
ناـهارمه هچ  هـک  هو  دـهدن . ناـشهانپ  یـسک  و  دـنهار ، کـی  ناـهارمه  اـهنآ  يود  ره  و  دـندرگیم ، هعماـج  زا  دورطم  نآ  لـها  نآرق و 

. دنشوکیم شرطاخ  هب  هک  هچنآ  ود و  نآ  لاح  هب  اشوخ  ياهدیدنسپ !
عمج مه  درگ  ییادـج  ساسا  رب  مدرم  نیا  دنتـسین . ناشیا  اب  هارمه  تقیقح  رد  یلو  دـنمدرم ، نایم  رد  نآرق  لها  نآرق و  راگزور  نآ  رد 

هوشر و يراکتـشز و  گنرین و  هب  هک  دنراد  هدهع  یناسک  ار  ناشنید  راک  مدرم و  نیا  راک  یتسرپرـس  دندرگ . ادـج  تعامج  زا  دـنوش و 
قح زا  یمان  زج  تسین . اهنآ  رادولج  نآرق ، هکنآ  لاح  و  دنراگنایم ، نآرق  نارادولج  ار  دوخ  ایوگ  دننک ، راتفر  اهنآ  نایم  رد  یـشکمدآ 

. تسا هدنامن  ياج  رب  ناشیا  نایم  رد  ياهتشون  طخ و  زج  نآرق  زا  دوشیمن و  هدید  اهنآ  نایم  رد 
نوریب نید  زا  هک  هتساخنرب  سلجم  نآ  زا  زونه  یلو  دیآرد ، نآ  يوریپ  هب  هدروخ و  شـشوگ  هب  نآرق  ياهتمکح  هزاوآ  هک  تسا  یـسک 
يوریپ زا  دیآرب و  رگید  یهاشداپ ، یتسرپرس  هب  یهاشداپ  یتسرپرس  تحت  زا  دیآرد و  رگید  یهاشداپ  نییآ  هب  یهاشداپ  شور  زا  دور و 

هک هنوگ  نآ  جیردتب  و  دورب ، رگید  یناطلـس  تادّهعت  راب  ریز  هب  یناطلـس ، تادّهعت  زا  دـیآرد و  رگید  يرادـمامز ، يوریپ  هب  يرادـمامز 
وزرآ اب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  دنرادن  ربخ  دوخ 

440 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
يرادنید متـس ، هب  دنوش و  هداز  ینامرفان  هانگ و  رد  هک  اج  نادب  ات  تسا  راوتـسا  رایـسب  ادخ  ماد  هک  یتسارب  و  دناشک ، يدوبان  هب  دـیما  و 
يرادنید ّلج ، ّزع و  يادخ  نید  ریغ  هب  هک  نادرگرـس  دنتـسه  یناهارمگ  درذگن . زگره  متـس  روج و  زا  میرک  نآرق  هکنآ  لاح  و  دـننک ،

. دنرآ دورف  میظعت  رس  ادخ  ریغ  يارب  دننک و 
نآرق و ناـیراق  هتـشگ ] نوـگرگد  اـهنآ  رد  تیادـه  قـح  ، ] تـسا ناریو  تیادـه  زا  داـبآ و  یهارمگ  زا  راـگزور  نآ  رد  ناـشیا  دـجاسم 

اذل و  ددرگ ، زاب  نانادب  دریگ و  همـشچرس  نانآ  زا  یهارمگ  دننآ . ناگدیرفآ  ادخ و  قلخ  نیرتدیمون  نامز  نآ  رد  دجاسم  ناگدـننکدابآ 
یهارمگ زا  هک  یلاح  رد  دورب  نانآ  دجاسم  هب  هک  یسک  رگم  گرزب ، يادخب  تسا  رفک  ناشیا ، يوس  هب  نتفر  اهنآ و  دجاسم  رد  روضح 

. تسا دابآ  یهارمگ  زا  ناریو و  تیاده  زا  ناشدجاسم  هویش ، نیا  رب  اهنآ  رادرک  راتفر و  هجیتن  رد  دشاب . هاگآ  نانآ 
دننکن میسقت  شلها  نایم  ار  میانغ  دننکن و  توعد  ییامنهر  يوس  هب  و  هدش ، زواجت  شتارّرقم  دودح و  هب  هتـشگ و  نوگرگد  ادخ  ّتنس 

. دنتسین رادافو  نامیپ ، دهع و  هب  و 
راکنا ارتفا و  اب  دنناوخ . دیهـش  اجبان ]  ] دـنوش هتـشک  اهگنج  رد  قحبان ] نارادـمامز  هنوگ  نیا  روتـسد  هب   ] ناسنیدـب هک  ار  دوخ  ياههتـشک 

اههجنکـش عاونا  هب  ار  هتـسیاش  کین و  نادرم  رتشیب  اهنیا  و  دـنیوجیم ، يزاینیب  شناد  زا  یناداـن  لـهج و  اـب  و  دـناهدمآ . دـنوادخ  يوس 
. دنداد شاداپ  يدب  هب  ار  اهنآ  کین  راک  و  دندیمان ، ادخ  رب  ءارتفا  ار  اهنآ  تسار  نخس  دنداد ، باذع 

یشوخ و هب  تبسن  دیشاب و  جنر  رد  امـش  هک  تسا  راوگان  وا  رب  داتـسرف . امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  يربمایپ  لج  ّزع و  دنوادخ  یتسارب 
لبق زا  هن  هک  داتسرف ، دننامیب  یباتک  ربمایپ ، نآ  يارب  و  تسا ، نابرهم  زرو و  رهم  رایسب  نانمؤم  هب  تبسن  هژیوب  و  تسا ، دنمزآ  امـش  هافر 

نآ ره  دهد  میب  ات  يژک  زا  رودب  یبرع ، نابز  هب  تسا  ینآرق  دیمح ، میکح و  دنوادخ  زا  تسا  یلیزنت  درادن . هار  نادب  یلطاب  دعب  زا  هن  و 
. دنک تباث  نارفاک  رب  ار  باذع  نامرف  دشاب و  هدنز  هک  ار  سک 

امـش زا  شیپ  هک  ار  نانآ  هچ ، دـیرادنپب ، زارد  ار  شیوخ  رمع  ادابم  دراد و  راـنکرب  قح  هب  هّجوت  زا  ار  امـش  اـجیب ، يوزرآ  هک  داـبم  نینچ 
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، گرم عقوم  رب  نداهن  شوپرس  زارد و  يوزرآ  دندوب ،
441 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

یتخـس دوش و  هتـشادرب  هبوت  و  ددرگن ، هتفریذـپ  یـشزوپ  نآ  ماگنه  هک  یگرم  ناـمه  دیـسر ، رد  ناـشگرم  هکنآ  اـت  دـیناشک  يدوباـن  هب 
ّتنـس و هداد و  حرـش  امـش  يارب  ار  قح  راتفگ  هدیناسر و  امـش  هب  ار  دوخ  هدعو  لج  ّزع و  دنوادخ  هنیآ  ره  و  دسر ، رد  تمقن  هدـنبوک و 
، هدرک ناتقیوشت  يروآدای  رب  دنک و  فرطرب  امش  زا  ار  رذع  ات  هتخاس  نشور  امش  يارب  ار  اههار  هتخومآ و  امش  هب  ار  ندوب  ناملسم  هویش 

. دیامنب ناتتاجن  هار 
تـسار يارب  ار  وا  دیامن و  شهر  اههار  نیرتتسار  هب  شیادـخ  تفرگ  دوخ  يامنهار  ار  وا  نخـس  تفریذـپ و  ار  ادـخ  دـنپ  هک  ره  انامه 
ناسرت شنمشد  تسا و  ظوفحم  هدوسآ و  ادخب  هدنهانپ  هنیآ ، ره  دزاس . شاهدامآ  اهراک  يارب  دناسر و  يرای  وا  هب  دهد و  قیفوت  يراتفر 
بّرقت وا  هب  يربنامرف ، اب  دیـسرتب و  وا  زا  يراـکزیهرپ ، اـب  دـیراد و  هاـگن  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  ناوارف ، رکذ  اـب  هدروخ . بیرف  و 

اذِإ ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  تسا : هدومرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هدـننکتباجا . کیدزن و  تسوا  هک  دـییوج 
«. 1  » َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد 

ار دوخ  هک  تسین  اور  تخانـش  یگرزب  هب  ار  ادخ  سک  ره  هک  دیرامـش  گرزب  ار  ادخ  دـیورگب و  وا  هب  دـیوش و  تباجا  يایوج  ادـخ  زا 
هک یناسک  تّزع  و  دنزرو ، ینتورف  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیمه  دندرب  یپ  ادخ  تمظع  هب  هک  یناسک  يدنلبرـس  هچ ، دنک ، دادـملق  گرزب 

، دنراد ییانـشآ  ادخ  تردق  اب  هک  یناسک  تمالـس  و  دـنناد ، زیچان  راوخ و  ار  دوخ  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیمه  دـندرب ، یپ  ادـخ  لالج  هب 
قح زا  دـنوشن . هارمگ  قح  هب  نتفایهر  زا  سپ  دـنزاسن و  قح  هاگرد  ساپـسان  ار  دوخ  هناـهاگآ  دنـشاب و  شهاـگرد  میلـست  هک  تسا  نیا 

. دزیرگیم رامیب  زا  ملاس  دریگیم و  هرانک  رادبرج  رامیب  زا  تسردنت  ناسنا  هک  هنوگ  نآ  دیریگم  هرانک 
هکنآ رگم  دییوج  لّسوت  باتک  نامیپ  هب  دیناوتیمن  دیسانشزاب ، ار  نآ  هدیناهر  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیسانشیمن  ار  قح  هار  امـش  هک  دینادب 

، دیسانشب ار  نآرق  هدننکدرط  هکنآ  رگم  دییوج  کّسمت  نادب  تسناوت  دیهاوخن  و  دینک ، ییاسانش  ار  نآرق  نکش  نامیپ 
______________________________

نم يادن  هب  سپ  مهدیم . خساپ  دناوخب  ارم  هک  یـسک  يادن  هب  مکیدزن و  نم  هک  وگب  دنـسرپب ، وت  زا  نم  هراب  رد  نم  ناگدنب  نوچ  ( » 1)
(. هیآ 186 هرقب / هروس  « ) دنبای تسار  هار  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  دنهد و  خساپ 

442 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
دیهاوـخن ار  یهارمگ  و  دیـسانشب ، ار  نآ  هدـننکفیرحت  هکنآ  رگم  دـیناوخب  تسا  هتـسیاش  هـک  هنوـگ  نآ  ار  نآرق  تسناوـت  دـیهاوخن  و 

. دیسانشب ار ، نآ  زا  رذگ  زرم  هک  یماگنه  رگم  دیسانشن  ار  اوقت  و  دیسانشزاب ، ار  تیاده  هک  هاگ  نآ  رگم  تخانش 
و تفای ، دـیهاوخرد  ار  نآرق  فیرحت  لوسر و  ادـخ  رب  ارتفا  تخانـش و  دـیهاوخ  ار  اهییوگروز  اهتعدـب و  دیتخانـش  ار  اهنیا  هک  یماـگنه 

لهج یهارمگ و  هب  ار  امش  دننادیمن  ار  نآرق ] فراعم   ] هک یناسک  ادابم  هدومن . هر  ار  ناگتفای  تیاده  دنوادخ ، هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ 
هب ار  شییانیبان  ییاناد و  هب  ار  دوخ  ینادان  نآ ، ملع  وترپ  رد  دشاب ، هدیـشچ  ار  نآ  معط  هک  یـسک  رگم  دنادن  ار  نآرق  ملع  اریز  دـنناشک ،

وحم و ار ، دب  ياهراک  هدرک  تبث  مانالاو ، دنوادخ  هاگراب  رد  ار  دوخ  هتـسیاش  ياهراک  دزاس و  لّدبم  ییاونـش  هب  ار  شییاونـشان  ییانیب و 
. دشاب هتشگ  لیان  يدنوادخ  يدونشخ  ناوضر و  ماقم  هب  دشاب و  هتخاس  دوبان 

دیاـب هک  ینارادولج  و  تفرگ ، وترپ  نآ  زا  دـیاب  هک  يروـن  ناـمه  دنتـسه  ناـشیا  اـهنت  هک  دـینک  بلط  شلها  زا  هژیوـب  ار  نآرق  ملع  سپ 
ملع زا  ار  امش  ناشیا  ياهتمکح  هک  دنیاهنآ  ینادان . لهج و  يدوبان  هلیسو  شناد و  ملع و  یگدنز  هیامناج  دنیاهنآ  و  درک ، ادتقا  ناشیدب 

تفلاخم هب  نید  اـب  تسا . لـیلد  ناـشنورد  رب  ناـشنورب  دراد . تیاـکح  ناـنآ  تسرد ]  ] قطنم زا  ناشیـشوماخ  دزاـس و  هاـگآ  ناشـشناد  و 
هاگیاج ببـس  هب  نانآ  سپ  ایوگ . تسا  یـشوماخ  قداص و  تسا  یهاوگ  ناشیا  نایم  رد  نآرق  دنرادن . مه  اب  یفالتخا  نآ  رد  دنزیخنرب و 
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دزن رد  اهنآ  هنیـشیپ  دـننک . فالتخا  نآ  رد  هن  دـنراد و  تفلاـخم  قح  اـب  هن  وگتـسار ، یناگدـنهد  ربخ  دنتـسه و  ّقح  ناـهاوگ  ناـشنأش  و 
. ناریگدنپ يارب  تسا  هتفهن  يدـنپ  نیمه ، رد  و  هتـشگ ، رداص  اهنآ  هراب  رد  يدـنوادخ  تسرد  يرواد  و  تسا ، نشور  بوخ و  دـنوادخ 
لـقن و يارب  اـهنت  هکنآ  هن  دـیهد ، رارق  شیوخ  داـقتعا  لـمع و  دروم  ار  نآ  دیونـشب و  ناـج  شوگ  هب  ار  نآ  دیدینـش  یّقح  هاـگ  ره  سپ 
زا يرای  و  دنردان ، نادـب  ناگدـنزادرپ  ناگدـننکتاعارم و  هک  یلاح  رد  اهباتک ، نایوار  نالقان و  دـنناوارف  هچ ، دـیرپسب ، رطاخ  هب  تیاور 

. تسج دیاب  ادخ 
443 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

صخش هس  ردام  رب  ياو 

رهاظ هتسویپ  دشاب و  راکبان  هک  یسک  ردام  رب  ياو  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دیوگیم : ذوبّرخ  نب  فورعم  [ 587]
هراب رد  هکنآ  تسا ؛ راکهنگ  هک  یسک  ردام  رب  ياو  دنکیم ، يرگهزیتس  هتـسویپ  تسا  هزره  رجاف و  هک  یـسک  ردام  رب  ياو  دنک ، يزاس 

. دنک یفرحرپ  ادخ  ریغ 

دیفس يوم  رات  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح 

، دید يدیفس  يوم  رات  دوخ  شیر  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  يزور  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یعاضق  میعن  [ 588]
. متفاتن رب  رس  شنامرف  زا  یندز  مه  رب  مشچ  دیناسر و  لاس  نس و  نیا  هب  ارم  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  نآ  زا  ساپس  تفگ : سپ 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  هب  یهلا  لیلخ  ماقم  غالبا  ناتساد 

ماقم نیا  هدژم  تخاس  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  [ 589]
نغور بآ و  وا  يور  رـس و  زا  تشاد و  رکیپ  رب  دـیپس  هماـج  ود  هک  وردـیپس  یناوج  تروـص  رد  توـملا  کـلم  دـش : غـالبا  وا  هب  نینچ 

. دمآیم نوریب  میهاربا  هناخ  زا  توملا  کلم  هک  یلاح  رد  دش  دوخ  هناخ  دراو  میهاربا  دمآ . وا  دزن  دیکچیم 
دوخ هارمه  هب  ار  شدـیلک  درکیم و  لفق  ار  دوخ  هناخ  برد  تفریم  نوریب  هناخ  زا  يراک  يارب  هاـگ  ره  دوب و  يدـنمتریغ  درم  میهاربا ،

تفرگ و ار  وا  تسد  تسا . هداتـسیا  هناخ  رد  هک  رتابیز  نادرم  همه  زا  دید  ار  يدرم  هاگان  هک  دوشگ  ار  برد  تشگزاب و  سپـس  دربیم ،
میهاربا تسا . هدرک  دراو  نادب  ارم  هناخ  راگدرورپ  تفگ : خـساپ  رد  وا  تسا ؟ هدروآ  نم  هناخ  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ :
ياهدمآ تفگ : دش و  ناساره  میهاربا  متسه . توملا  کلم  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  وگب  نم ، زا  تسا  رتراوازس  نادب  شراگدرورپ  تفگ :

تراشب ودب  ات  ماهدمآ  نم  هتفرگرب و  دوخ  لیلخ  ار  ياهدنب  دنوادخ  یلو  هن ، تفگ : یناتسب ؟ ارم  ناج 
444 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

وا هب  تفر و  هراـس  دزن  میهاربا  یتـسه . وا  دوخ  وت  تفگ : منک ؟ تمدـخ  گرم  مد  اـت  وا  هب  نم  دـیاش  هک  تسیک  وا  تفگ : میهاربا  مهد .
. تسا هتفرگرب  دوخ  تسود  لیلخ و  ارم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  تفگ :

هتشرف نآ  نوچ  توافت : نیا  اب  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  دننام  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدرب  ار  شمان  هک  یسک  زا  ءاّرف  میلـس  [ 590]
؟ تسا هداتـسرف  ار  وـت  هچ  يارب  تفگ : وا  هب  تسا و  توـملا  کـلم  وا  هک  تسناد  میهاربا  هتخاـس  نآ  دراو  ارم  شراـگدرورپ  هـک  تـفگ 

توـملا کـلم  تسیک ؟ درم  نیا  تفگ : میهاربا  هتفرگ . دوـخ  تسود  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  مناـسر  هدژم  يدرم  هـب  تـفگ :
. یتسه وت  دوخ  وا  تفگ : توملا  کلم  منک . شتمدخ  گرم  مد  ات  مهاوخیم  تفگ : خساپ  رد  میهاربا  یهاوخیم ؟ هچ  وا  زا  تفگ :
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راکهانگ نینمؤم  يارب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياعد 

شدرگ يرتش  اب  تفر و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يزور  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یلاـمث  هزمح  وبا  [ 591]
رب ینیئوم  هماج  هدش و  هدیشک  نامسآ  ات  وا  تماق  لوط  هک  دناوخیم  زامن  هداتـسیا  يدرم  دید  هاگان  درک ، رذگ  یتشد  نهپ  هب  ات  درکیم 

. دراد نت 
ازارد هب  وا  زامن  نوچ  و  درب ، نایاپ  هب  ار  شزامن  وا  ات  دـنام  راظتنا  رد  دـش و  هدز  تفگـش  درم  نآ  عضو  زا  داتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

رازگرب کبـس  ار  شزامن  درم  نآ  نک . کبـس  ار  تزامن  مراد  يراک  وت  اب  دومرف : داد و  ناکت  تسد  اب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دیـشک 
مالّـسلا هیلع  میهاربا  میهاربا . يادـخ  يارب  تفگ : وا  یناوخیم ؟ زاـمن  یـسک  هچ  يارب  دومرف : تسـشن  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  درک و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  میهاربا  هدیرفآ . ارم  وت و  هکنآ  داد : خساپ  تسیک ؟ میهاربا  ایادخ  دیسرپ :
: تفگ وا  میآ . ترادید  هب  متساوخ  هاگ  ره  هک  تساجک  تاهناخ  مشاب . وت  ردارب  ادخ  هار  رد  ملیام  و  مدیدنـسپ ، تدابع ] رد   ] ار تاهویش 
اج نیمه  ارم  یناوتیم  یهاوخب  هاگ  ره  و  تساج ، نیمه  نم  هاگزامن  و  درک ) هراـشا  اـیرد  هب  تسد  اـب  و   ) تسا بآ  نیا  تشپ  نم  هناـخ 

: تفگ يرآ ، دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يراد ؟ يزاـین  اـیآ  تفگ : میهاربا  هب  داد و  همادا  ار  دوـخ  نخـس  وا  هَّللا . ءاـش  نا  ینک ، رادـید 
ياعد هب  نم  ینک و  اعد  وت  هکنیا  دومرف : مالّسلا  هیلع  میهاربا  تسیچ ؟ تزاین  تفگ : يرآ ، دومرف : مالّسلا  هیلع  میهاربا  تسیچ ؟ تزاین 

445 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
؟ مینک ادخ  هاگرد  هب  ییاعد  هچ  تفگ : وا  ییوگ . نیمآ  وت  منک و  اعد  نم  و  میوگ ، نیمآ  وت 

؟ ارچ دومرف : مالّسلا  هیلع  میهاربا  هن ، تفگ : وا  مینک . اعد  راکهانگ  نانمؤم  يارب  دومرف : مالّسلا  هیلع  میهاربا 
مرـش لاعتم  دنوادخ  زا  نم  و  تسا ، هدشن  تباجا  زونه  نونکات  ماهدرک و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ییاعد  هک  تسا  لاس  هس  نم  اریز  تفگ : وا 

. هدومرف تباجا  ارم  ياعد  منادب  هک  یتقو  ات  منک  اعد  شهاگرد  هب  هک  مراد 
هک مدید  ار  يرظنمشوخ  رـسپ  هک  مدناوخیم  زامن  اج  نیمه  رد  نم  يزور  تفگ : وا  ياهدرک ؟ ییاعد  هچ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

اهنادب ییوگ  هک  تشاد  دوخ  يولج  رد  واگ  ياهمر  دوب و  هتخیر  شرـس  تشپ  رب  هک  تشاد  یناوسیگ  دوب و  ناشفا  وترپ  شیناشیپ  زا  رون 
رد ناوج  نآ  عضو  زا  نم  دوب . هتشابنا  هیپ  تشوگ و  زا  ناشتـسوپ  ییوگ  هک  دناریم  دوخ  اب  مه  دنفـسوگ  ياهلگ  و  دندوب ، هدیلام  نغور 

؟ یتسیک وت  متفگ : ودب  تسا . میهاربا  زا  تفگ : خساپ  رد  تسیک ؟ زا  اهدنفـسوگ  واگ و  نیا  كرـسپ ! يا  مدیـسرپ : وا  زا  مدش و  تفگش 
لیلخ هک  متساوخ  وا  زا  مدرک و  اعد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  نآ  نم  متـسه . نمحرلا  لیلخ  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا ، نم  تفگ :
ماگنه نیا  رد  درم  نآ  تسا . هدوب  نم  دنزرف  رـسپ  نآ  و  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  منم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دـنایامنب . نم  هب  ار  دوخ 
شوغآ رد  ار  وا  دز و  هسوب  ار  میهاربا  هنوـگ  ود  تساـخرب و  سپـس  وا  درک . تباـجا  ارم  ياـعد  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  شیاتـس  تفگ :

. میوگ نیمآ  وت  ياعد  رب  نم  ات  نک  اعد  زیخرب و  کنیا  تفگ : تفرگ و 
دونشخ اهنآ  زا  دزرمایب و  ار  اهنآ  ادخ  ات  درک  اعد  ادخ  هاگرد  هب  زور  نامه  زا  راکهنگ  نامیا و  اب  نانز  نادرم و  يارب  مالّسلا  هیلع  میهاربا 

هب مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ياـعد  و  دوـمرف : ثیدـح ] نیا  یپ  رد   ] مالّـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  تفگ . نیمآ  میهاربا  ياـعد  هب  زین  درم  نآ  ددرگ و 
. دیسر دهاوخ  تمایق  زور  ات  ام  نایعیش  زا  راکهنگ  نانمؤم 

لحن هروس  هیآ 18  تئارق  ماگنه  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هویش 

دنکیم تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  یعوفرم  ثیدح  رد  دّمحم  نب  یلع  [ 592]
446 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 
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تـسا هّزنم  دومرفیم : هک  دوب  نیا  « 1  ... » اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  هیآ : نیا  ندـناوخ  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هویـش  هک 
. تسا ناوتان  وا  ياهتمعن  تفرعم  رد  هک  دیـشخب  ودب  زین  ار  تفرعم  نیا  هکنآ  رگم  دادـن  یـسک  هب  ار  دوخ  ياهتمعن  تخانـش  هک  ییادـخ 

تفرعم نامه  لج  ّزع و  يادخ  و  درک ، دـهاوخن  كرد  ار  وا  دـنادب  هک  هدادـن  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  كاردا  تفرعم  یـسک  هب  هک  نانچ 
وا يارب  ار  یگدـنامرد  هـب  تـفرعم  ناـمه  هدرک و  ینادردـق  شیرازگـساپس  تـفرعم  زا  ریـصقت  یگدـنامرد و  ییاـسران و  هـب  ار  ناـفراع 
زا نیا  و  تسا ، هدروآ  رامش  هب  نانآ  نامیا  ار  نامه  دنزجاع و  وا  كرد  زا  ناهج  هتسناد  هک  نانچ  هتـشاد ، بوسحم  شتمعن  يرازگرکش 
وا تدابع  ّقح  هب  شناگدیرفآ  زا  کی  چیه  هچ ، دورن ، رتارف  هزادنا  نیا  زا  تسا و  دودحم  ناگدنب ، ناوت  دـنادیم  یبوخب  هک  تسور  نآ 

، یگنوگچ ّدح و  زا  دـنوادخ  تسا  رترب  درادـن . یگنوگچ  نایاپ و  زرم و  هک  دیـسر  یـسک  تدابع  قح  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـنباین . تسد 
. یگرزب يرترب 

هّیما ینب  تموکح  تّدم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییوگشیپ 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـمآ . نایم  هب  هیما  ینب  تموکح  زا  نخـس  هک  میدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : رباج  [ 593]
ییابیکشان ام  دومرف . رکذ  لاس  تسیب  ار  ماشه  تموکح  تّدم  مالّـسلا  هیلع  ماما  دشکب و  ار  وا  ماشه  هکنآ  رگم  دروشن  ماشه  هیلع  یـسک 

هب دربب  نایم  زا  ار  یموق  تردـق  تموکح و  دـهاوخب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هاگ  ره  دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  میدرک .
. دریگ هزادنا  دهاوخیم  هک  رادقم  نامه  هب  دنک و  باتش  کلف  شدرگ  رد  ات  دهد  روتسد  کلف ] رب  لّکوم   ] هتشرف

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  وا  دزن  هک  مدوب  ماشه  روضح  رد  دوخ  نم  تفگ : وا  میدناسر . دـیز  هب  ار  نخـس  نیا  ام  دـیوگیم : رباج 
. دیروش مهاوخ  وا  هیلع  دشابن  مرسپ  نم و  زج  یسک  رگا  دنگوس  ادخب  تفاین ، رییغت  زین  شلاح  درکن و  يریگولج  وا  دنداد و  مانشد  مّلس 

______________________________

(. هیآ 18 لحن / هروس  « ) دروآ دیهاوخن  رد  هرامش  هب  دیرمشب  ار  يادخ  تمعن  رگا  و  ( » 1)
447 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

هَّللا دبع  نب  دمحم  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفر 

درک و مالـس  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : سینخ  نب  یّلعم  [ 594]
وا اب  مدـید  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  نم  تخیرب . شنامـشچ  زا  کـشا  تخوس و  وا  لاـح  هب  شلد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تفر .

. تسین وا  ّقح  هک  دنهد  تبسن  وا  هب  يزیچ  اریز  تخوس ، وا  لاح  هب  ملد  دومرف : دیدرکیمن ؟ رتشیپ  هک  دیدرک  يراتفر 
. نآ نیطالس  رامش  رد  هن  ماهتفای و  تّما  نیا  يافلخ  هرمز  رد  هن  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  ار  وا  نم 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایب  رد  درمناوج 

وا تسیک ؟ امـش  دزن  درمناوج ] : ] دومرف يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدرک  تیاور  یعوفرم  ثیدـح  رد  میهاربا  نب  یلع  [ 595]
هب ّلج  ّزع و  دنوادخ  یلو  دندوب  درمریپ  فهک  باحصا  اریز  نمؤم ، ینعی  یتف »  » درمناوج هن ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ناوج . هزات  تفگ :

. دناوخ ناشدرمناوج  اهنآ  نامیا  ببس 

أبس هروس  رد  ساپسان  موق  رفیک 

«1  ... » ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  َو  انِرافْـسَأ  َْنَیب  ْدِـعاب  انَّبَر  اُولاقَف  هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  يدرم  دـیوگیم : ریدـس  [ 596]
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و دـندیدیم ، ار  رگید  کی  هک  ياهنوگ  هب  هتـسویپ ، مه  هب  ياهیدابآ  بحاص  دـندوب  یمدرم  اهنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  درک . شـسرپ 
مرع لیس  لج  ّزع و  يادخ  دندومن ، نوگرگد  ار  دوخ  دندرک و  یساپسان  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دنتـشاد ، یناوارف  ياهلام  ناور و  ياهیوج 

ود هب  ار  اهنآ  ياهناتـسغاب  درب و  نایم  زا  ار  ناشلاوما  درک و  بارخ  ار  ناشاههناخ  قرغ و  ار  اهنآ  ياـهیدابآ  هک  دومرف  يراـج  اـهنآ  رب  ار 
هدومرف اهنآ  ّقح  رد  دنوادخ  و  دوب ، ردس  زا  یکدنا  زگ و  تخرد  خلت و  هویم  ياراد  هک  درک  لیدبت  غاب 

______________________________

(. هیآ 19 أبس / هروس  « ) نادرگ رود  مه  زا  ار  ام  ياههاگلزنم  ام ! راگدرورپ  يا  دنتفگ : دندرک و  متس  شیوخ  رب  ( » 1)
448 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

«. 1  » َروُفَْکلا اَّلِإ  يِزاُجن  ْلَه  َو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  تسا :

( جع  ) نامز ماما  روهظ  نایب  رد 

يادخ هک  دیتسه  تمحر  نادناخ  امش  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هک  يدرم  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : رمع  نب  دمحا  [ 597]
یهارمگ رد  ار  سک  چـیه  ام  میرازگـساپس . ار  يادـخ  و  میتسه ، نینچ  نیا  اـم  دومرف : هتـشاد  صوصخم  نادـب  ار  امـش  یلاـعت  كراـبت و 

باتک هب  هک  دزیگنارب  ارم  نادناخ  زا  يدرم  لج  ّزع و  دنوادخ  هکنآ  ات  دسرن  نایاپ  هب  ایند  انامه  میدربن . نوریب  تسار  هار  زا  میدـنکفین و 
. درامش شتشز  هکنآ  رگم  دنیبن  يراکتشز  امش  نایم  رد  دنک و  لمع  ادخ 

. داب شکاپ  نادناخ  لوسر و  نآ  زا  دورد  و  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  نآ  زا  ساپس 
. تفریذپ نایاپ  یهلا  لضف  هب  يدیشروخ  تشهبیدرا 1377  اب 28  ربارب  يرمق  لاس 1419  مّرحم  زور 21  رصع  رد  یفاک  هضور  همجرت 

ریژآ اضر  دیمح  سّدقم - دهشم 
______________________________

(. هیآ 17 أبس / هروس  « ) مینکیم تازاجم  ار  ناساپسان  زج  ام  ایآ  میداد ، ازج  نینچ  نیا  دندوب  ساپسان  هک  ار  اهنآ  ( » 1)
________________________________________

1381ش . لوا ، پاچ : مق ، رورس -  تاراشتنا  دلج ، 1 یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب  اضردیمح ، ریژآ ، بوقعی -  نب  دمحم  ینیلک ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
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هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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